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 متَٔد

 خطتُ -عياصرِ  -مْضْع البحح 

ليس من الضروري أف نتناوؿ ىنا ابلبحث أوؿ مسألة ٗتطر بباؿ من 
يكتب ُب الفلسفة اإلسبلمية، وىي: ىل يوجد ُب اإلسبلـ فلسفة 
تُعاِب ا١تشاكل الفلسفية بطريقة أصيلة، حىت يكوف لنا أف ُنسميها 

 فلسفة إسبلمية؟

وإذف، ال نرى ما يدعوان ١تناقشة الرأي القائل أبفَّ العرب ٓب يكونوا ُب ىذه الناحية 
من اإلفراط إعطاء «: إرنست ريناف»إال ٣ترد نَػَقلة للفلسفة اإلغريقية، وأنَّو كما يذىب 

لعمل ٓب يكن إال عارية من اليوانف، وليس لو أي عْرؽ ُب شبو « ميةفلسفة إسبل»اسم 
اٞتزيرة العربية، فإفَّ ما يدعونو فلسفة عربية أو إسبلمية، ليس إال فلسفة يواننية كتبت 

 ْتروؼ عربية، وىذا كل شيء!

ومن معو ُب « Rittirريتَت »وكذلك ال يتعرض للتدليل على ما ذىب إليو األستاذ 
« ريناف»لئلسبلـ فلسفة من ا١تمكن ابلتأكيد أف ُتسمَّى فلسفة إسبلمية، وأفَّ  رأيو، من أفَّ 

من أنَّو ليس ىناؾ « التاريخ العاـ للغُات السَّامية»تناقض مع نفسو، حُت زعم ُب كتابو 
إفَّ العرب مثلهم ُب ىذا مثل »فلسفة عربية ُمطلًقا؛ وذلك إذ يقوؿ ُب كتاب آخر لو: 

ط، متعللُت بشرح أرسطوطاليس، أمكنهم أف ٮتلقوا ٢تم فلسفة مليئة فبلسفة العصر الوسي
ابلعناصر ا٠تاصة هبم، و٥تتلفة ٘تاًما ببل ريب عن الفلسفة اليت كانت تدرَّس ابلليسيو لدى 

 «اليوانف.

وكذلك ال ٧تُد حاجة إلثبات أفَّ الرَّأي اٟتق ىو أف العرب وقد وقفوا على ما أوحاه 
الصبلة والسبلـ، بدأت عقو٢تم ُب التفكَت مدفوعة بعوامل عديدة، هللا إٔب رسولو، عليو 

وأحسوا اٟتاجة إٔب فهمو والتعمق فيو، إٔب بياف ما اشتمل عليو من حقائق دينية تكوَّنت 
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منها العقيدة اإلسبلمية، والقرآف مع ىذا كاف أيمر هبذا االٕتاه، ولكنهم من أجل الوصوؿ 
الفلسفة اإلغريقية اليت عرفوىا من زمن بعيد، واليت إٔب ىذه الغاية قد استعملوا طرؽ 

 ازدادوا معرفة هبا بعد عصر الًتٚتة ا١تعروؼ.

٨تن إذف ال نُػنَاقش ىذا الرأي أو ذاؾ، ونكتفي ابلقوؿ أبفَّ موضوع ىذا البحث ىو 
أىذا ا١توقف ىو ا١تيل إٔب الفلسفة على «. موقف ابن رشد بُت الدين والفلسفة»بياف 

أي: ىل كاف يرى أفَّ اٟتق ىو ما أدى إليو النظر الفلسفي، فيجُب إذف  حساب الدين؛
 تفسَت العقائد الدينية واٟتقائق اليت جاء هبا الوحي اإل٢تي على ىذا األساس؟

أـ كاف موقفو بُت ىذين الطرفُت ىو العكس، أي إنو حاوؿ جرَّ الفلسفة إٔب الدين 
ال ىذا وال ذاؾ بل كاف العمل على التوفيق بُت  الذي ٬تُب اإلٯتاف بو أوَّاًل؟ أـ كاف موقفو

الدين والفلسفة، اللذين ال ٯتكن أف يتعارضا؛ وذلك ألهنما أخواف، كلّّ منهما يكمل 
 اآلخر وُب حاجة إليو؟

إف موقف فيلسوؼ األندلس على ما نرى ىو العمل بكل سبيل للتوفيق بُت ىذين 
اف عن اٟتقيقة الواحدة، كلّّ على ٨تو خاص، ومن ٍب ال ينبغي أف   الطرفُت اللذين يعّبِّ

يكوف بينهما تعارض أو خبلؼ، كما أنَّو من أجل ذلك ال ٯُتكن أف يقع بسببهما تعارض 
أو خبلؼ بُت رجاؿ كل منهما، رغم ما قد يوجد من تعارض ظاىري ُب بعض ا١تسائل، 

أفَّ بُت  - وعلى رأسهم اإلماـ الغزإب -ورغم ما كاف من اعتقاد كثَت من رجاؿ الدين 
ىذين الطرفُت أو بُت ىذين التعبَتين من اٟتقيقة الواحدة، خبلفًا شديًدا وتعارًضا واضًحا 

 ال ٯُتكن إنكاره أو ٕتاىلو.

وقد كاف من الطبيعي أف ٭تاوؿ كل فيلسوؼ مسلم التوفيق بُت ىذين الطرفُت، 
ؿ ُب ىذا السبيل ولكن ال نعرؼ أحًدا من الفبلسفة ا١تسلمُت الذين سبقوا ابن رشد بذ

ما بذلو ىو من جهد، وال خصَّص ٢تا من كتاابتو قدر ما خصَّص ىو ٢تا. إفَّ ابن رشد ٓب 
ٯتسَّ ىذه ا١تشكلة عَرًضا كما فعل بعض أسبلفو، بل خصص ٢تا رسالتُت من ُمؤلفاتو، 

 «.هتافت التهافت»وٕتلَّت ُب كثَت من ْتوثو ُب كتابو ا١تهم الكبَت 
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ا التوفيق بُت الدين الذي يُؤمن بو حق اإلٯتاف، وبُت الفلسفة بل إف نزعتو إٔب ىذ
اليت كاف من أكّب نصرائها، تعتّب معقد األصالة والطرافة ُب تفكَته الفلسفي، وذلك كما 

 (ٔ)«.ليوف جوتييو»يقوؿ ْتق األستاذ 

أفَّ ُب كل ُمناقشاتو للغزإب ٓب يًتؾ أبًدا ِفْكرة « كارَّادي فو»إنو كما يقوؿ األستاذ 
الدِّين والفلسفة ٬تُب أف يكوان على وفاؽ وأف يعيشا ُب وائـ، وكل ما علينا ىو أف نُػبَػُتِّ 
أفَّ ىذا الوفاؽ ٬تُب أف يتحقق رغم ما يظهر لنا بينهما ابدئ الرأي من تعارض ُب كثَت 

 من اٟتاالت.

مثل كل أسبلفو السابقُت، فهو يعمل ُب إخبلص اتـ على « موفَّق»إف ابن رشد 
لربط والتوفيق بُت كثَت من اآلراء ووجهات النظر اليت تبدو ُب الظاىر ٥تتلفة أشد ا

 (ٕ) اختبلؼ.

ومن ا٠تَت أْف نُشَت ىنا إٔب أفَّ فيلسوؼ قرطبة قد اٗتذ ىذا ا١توقف الدقيق الذي 
اقتضاه ٣تهوًدا كبَتًا مسوقًا بعوامل ٥تتلفة ٬تيء بياهنا واٟتديث عنها، ولكن نُشَت اآلف إٔب 

فَّ منها رغبتو القوية ُب االنتصاؼ للفلسفة وردَّ اعتبارىا إليها، وذلك لتعود ٢تا مكانتها أ
بعد أف كادت ٘توت بسبب ٛتلة اإلماـ الغزإب عليها، ىذه اٟتملة الشديدة اليت انلت 

 منها ومن الفبلسفة نيبًل كبَتًا.

هاء والعامة ضد التفكَت إنو رََأى األثر ا١تشئـو لضربة الغزإب للفلسفة، وتعصُّب الفق
يعيُش  -ٟتسن جد الفلسفة  -العقلي الفلسفي، واضطاد األمراء للفبلسفة، كما رَأى أنَّو 

ُب عصر أمَت يشجُع الفلسفة ويقرب الفبلسفة، فكاف من الطبيعي أف ينتهز ىذه الفرصة 
ر أهنا لن الطيبة اليت واتتو للعمل على االنتصاؼ للفلسفة وإحيائها، ىذه الفرصة اليت قدَّ 

 تدـو طويبًل، وكاف أف صح ما قدَّره كما حصل فعبًل ٦تا كاف سبب نكبتو.

قلنا: إفَّ موضوع ىذا البحث ىو بياف ٤تاولة فيلسوؼ األندلس التوفيق بُت الدين 
والفلسفة، وإذف يكوف من الطبيعي قبل الدخوؿ ُب ا١توضوع أف نبدأ إبعطاء فكرة عامة 

ومهد نشاطو العلمي والفلسفي؛ وذلك لتعرُّؼ اٟتظ الذي  عن األندلس وعن ابن رشد، 
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كاف للتفكَت العقلي والدِّراسات الفلسفية ُب ىذا البلد اإلسبلمي، وىذا ىو موضوع 
 الفصل األوؿ من القسم األوؿ من البحث.

ونرى من الضروري بعد ىذا أف ٩ُتصِّص الفصل الثاين ٟتياة ابن رشد، فُنَحلِّل فيو 
اطت بو، والعوامل اليت وجَّهتو وْجهتو الفلسفية، ونتعرَّؼ ا١تناصب اليت الظروؼ اليت أح

تقلب فيها وكاف ٢تا أثر ُب حياتو العقلية، ونتبُت األسباب اٞتلية وا٠تفية اليت أدَّت إٔب 
 نكبتو ىو وأصحابو من ٤تّّبِ الفلسفة.

نكبو،  وذلك لنعرؼ إْف كاف َمَردَّ ىذه األسباب جهُل الفقهاء وا٠تليفة الذي
وتعصُّبهم ضد الدِّراسات الفلسفية، أو حسد أولئك الفقهاء وإاثرهتم العامَّة، واضطرار 
ا٠تليفة ١تُجاراهتم حفظًا لسلطانو كما ٭تُصُل غالبًا، أو أفَّ السبب َمزيٌج من ذلك كلو ومن 
عوامل ُأخرى، وىكذا ٯتتد الَبحث إٔب آخر األحداث اليت َأحاطت اببن رشد حىت 

 ياتو.انتهت ْت

وإذا كاف موضوع ىذا البحث ىو التوفيق بُت الدين والفلسفة، فقد كاف ُب ىذه 
النَّاحية جهود ١تن سبق ابن رشد من الفبلسفة ا١تسلمُت ُب الشرؽ والغرب، فيجب إذف 
أف نتعرؼ ىذه اٞتهود لنعرؼ األساس الفلسفي الذي أفاد منو فيلسوفنا وشاد عليو 

 الثالث، وبو يتم القسم األوؿ من البحث.عملو، وىذا ىو موضوع الفصل 

سنرى ُب ىذا الفصل كيف أحسَّ أسبلؼ ابن رشد ُب ا١تشرؽ وا١تَغرب اٟتاجة إٔب 
التوفيق بُت العقل والوحي، أو بُت الفلسفة والدين، وكيف اشتدت ىذه اٟتاجة حىت 

كبَت صارت مسألة حياة أو موت للفبلسفة بعد ٛتلة الغزإب، اليت كاف ٢تا أثرىا ال
، وكيف سلك كلّّ من ىؤالء وأولئك ا١تفكرين الطريَق إٔب تلك الغاية اليت ىي  ا١تشئـو
غاية اٞتميع؛ وذلك ليتقرَّر السلم، ويتم التآخي بُت الفلسفة والدين، فيستطيع الفبلسفة 
أف يعملوا ُب ىدوء وأمن، ويعم االنتفاع ّتهودىم الفلسفية ُب سبيل كشف اٟتقيقة اليت 

 ا كلّّ من الدين والفلسفة بطريقة خاصة.يُعّب عنه

ونصل بعد هناية ىذا الفصل الثالث للقسم الثاين واألخَت من ىذا البحث، وىو 
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القسم األساسي اٞتوىري منو، فنُبُت مبلغ احتفاؿ فيلسوفنا بَِناحية التوفيق اليت عاٞتها 
ا من لآليفو ثبلثة  أسبلفو دوَف أف يُقارب واحد منهم مبلغ اىتمامو هبا، حىت لقد خصص ٢ت

 كتب ُمهمَّة: فصل ا١تقاؿ، والكشف عن مناىج األدلة، وهتافت التهافت.

ونُبُت أواًل بعد ذلك، كيف تصور العبلقة بُت الدين والفلسفة، وعلى أي أسس تقـو 
 ىذه الصلة، وىذا ىو موضوع الفصل األوؿ.

ص ا١تُقدسة وبعد ىذا الفصل األوؿ الذي يرى ابن رشد وجوب أتويل بعض النصو 
من القرآف والسنة، أتويبًل ٣تازًّيِّ لطبقة خاصَّة ىي أىل االستدالؿ والفلسفة، نبلحظ أفَّ 
ىذا الضرب من التأويل كاف معروفًا عند فبلسفة اليوانف وغَت اليوانف، وإذف يكوف من 
الضروري الكبلـ عن التأويل اجملازي لبعض النصوص الدينية عند سابقي فيلسوؼ 

وىو التأويل الذي اعتمده عن علم بو، أو ُمصادفة واتفاؽ معو، وذلك ما  األندلس،
 يكوِّف الفصل الثاين.

ٍب يكوف الكبلـ بعد ىذا عن تطبيق ما وضع من مبادئ وأصوؿ، لنعرؼ كيف 
استدؿ للعقائد الدينية اليت جاء هبا الوحي، استدالاًل يُوافق كل طوائف الناس ٚتيًعا على 

و٢تم ومواىبهم، وذلك ُب غَت ضرر، وال ٖتيُّف للدين أو الفلسفة، اختبلؼ مداركهم وعق
 وىذا ىو موضوع الفصل الثالث.

ومع ذلك كلو؛ فإفَّ ابن رشد كاف يرى أنو ال ٯُتكن أف يصل إٔب التوفيق بُت الوحي 
للغزإب ويهدمو ىدًما، فإفَّ حجة اإلسبلـ « هتافت الفبلسفة»والعقل دوف أف يردَّ على 

مل حقِّا على ىدـ الفلسفة، وعلى بياف هتافت الفبلسفة فيما ذىبوا إليو من الغزإب ع
 انحية الدين وانحية الفلسفة مًعا.

رأينا إذف أف ٩ُتَصِّص فصبًل خاصِّا نُبُت فيو الظروؼ والعوامل اليت دفعت الغزإب إٔب 
ا ُب ىذه اٗتاذ ىذا ا١توقف الشديد ضد الفلسفة والفبلسفة، و٨تلل فيو كتابو ا٢تاـ جدِّ 

الناحية، ٍب نصل بعد ىذا وذاؾ إٔب موقف ابن رشد من ىذا الكتاب كما نراه ُب كتابو 
، ىذا الكتاب الذي بذؿ فيو كل ما أوٌب من جهد ٢تدـ كتاب خصمو «هتافت التهافت»
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 العنيف أواًل، ٍب للدفاع عن الفلسفة واالنتصاؼ ٢تا اثنيًا.

ن ىذا القسم، سنتناوؿ ابلتفصيل ردود الغزإب وإذف ُب ىذا الفصل الرَّابع واألخَت م
على الفبلسفة، ٍب ردود ابن رشد عليو، فُنَحلِّل أواًل ردود الغزإب إٔب العناصر اليت تتكوف 

 منها، ونُػبَػُتِّ ا١تََبادئ والقواعد اليت قامت عليها.

ا ال تُؤدِّي إال  إٔب أخطاء نُبُت أنَّو قصد مرَّة إٔب ذـ الفلسفة وٖتقَتىا، وبياف أهنَّ
وتناقضات، وبذلك َيِصُل إٔب صرؼ الناس عنها، كما قصد َمرَّة ُأخرى إٔب تكفَت 
الفبلسفة لينزع الثقة منهم، وليحوؿ بُت الناس واإلقباؿ عليهم، وأحيااًن نراه يؤكد عجز 
العقل عن الوصوؿ للحقيقة، وأفَّ اإل٢تاـ التصوُب ىو الطريق األخَت ا١تأموف للوصوؿ 

أحيااًن ُأخرى ٬تنح إٔب ا١تُغالطة؛ إذ يرد على الفارايب وابن سينا مو٫تًا أنَّو بذلك رَدَّ إليها، و 
على الفبلسفة ٚتيًعا، كما قد يكتفي ابٞتدؿ دوف بياف اٟتق ُب مسائل النزاع، ُمَصّرًِحا أبف 

 غرضو ىو بياف هتافت الفبلسفة ال بياف اٟتق ُب ا١تشاكل ا١تختَلف فيها.

ابن رشد على الغزإب، نراه يتعقبو فيما قصده خطوة بعد خطوة؛ إذ  وفيما ٮتتص برد
يُبُت أفَّ الفلسفة ُمتَِّفقة مع الدين، بل إنو أيمر هبا، وإذف فهي غَت َحرِيَّة ابلذـ والتحقَت،  
كما يبطل هتمة كفر الفبلسفة ببعض اآلراء اليت ذىبوا إليها، وذلك بتأويلها أتويبلت 

النزاع على مدى قدرة العقل على الوصوؿ للحقيقة، نرى رأيو تبعدىم عن الكفر، وُب 
 ا١تبثوث ُب ٥ُتتلف كتاابتو وُمؤلفاتو.

وكذلك نَػَرى ُب تلك الكتاابت مقدار ِعنايتو إبظهار ُمغالطات خصمو وسفسطتو، 
ونعيو عليو اإلقذاع ُب سب الفبلسفة، مع استفادتو منهم حصافة الرأي وإصابة التدليل 

 ونباىة الذكر.

وأخَتًا؛ نرى ابن رشد يؤكد ٖترًن ا٠توض ُب أمثاؿ ىذه ا١تسائل اليت أاثرىا الغزإب 
ابلنِّسبة للجمهور، ويلـو الغزإب أشد اللـو على تصر٭تو ابٟتكمة ١تن ليس من أىلها، 

 فجعلها مشاعة ٞتميع الناس ومنهم من ُيضرُّ هبا.

من البحث كلو، فبل يكوف  وابالنتهاء من ىذا الفصل يكوف قد انتهى القسم األخَت



 00 

ابقيًا علينا إال بياف النتائج اليت وصل إليها ابن ُرشد ُب سبيل التوفيق بُت الدين والفلسفة، 
 وُب سبيل إقالة الفلسفة ٦تا أصيبت بو وردِّ اعتبارىا إليها.

وىنا علينا أف نَتبُت ىل ٧تح فيلسوفنا فيما أراد؟ وما مدى ىذا النَّجاح وأثره؟ وما 
لعوامل اليت حالت دوف ٧تاحو النجاَح الذي كاف يرجوه، وذلك بعد أف أنفق ما أنفق ىي ا

 من جهد؟ وهبذا يكوف البحث قد انتهى إٔب غايتو.

ىي ا٠تطة التارٮتية التحليلية ا١تقارنة؛  -كما ُيستنتج ٦تا تقدـ   -وخطة البحث ىي 
تطور التارٮتي للفكر اإلنساين فإفَّ أىم ما ينبغي أف يُعٌت بو مؤرخ الفلسفة ىو استعراض ال

ُب كل نظرية فلسفية ٢تا أ٫تيتها، وليس لو أف يطلب من التاريخ الذي يستعرضو ويسجل 
تطوراتو دروًسا تقوُدان ُب التفكَت ُب العصر الذي نعيش فيو، أو حلواًل للمشاكل الفلسفية 

 اليت تتطلب منا اليـو حلواًل ٢تا.

ينبغي أْف نَْطُلب من ا١تاضي إال ا١تاضي نفسو، ما »ْتق: « ريناف»فإنو كما يقوؿ 
وإف التاريخ السياسي قد صارت لو مكانتو الشريفة ا١ترموقة منذ انتهينا عن أف نبتغي فيو 
دروًسا ُب ا١تهارة واألخبلؽ السياسية، ومن ٍب يًتكز اتريخ الفلسفة ُب عمل لوحة تُػبَػُتِّ لنا 

 (ٖ) «ما ٯتكن أخذه من التعاليم الواقعية. التطور ا١تُتتابع للفكر اإلنساين، ال أخذ

ومن أجل ذلك، رأينا من الواجب علينا أف ٧تتهد عند ْتث كل نظرية من نظرًّيت 
ابن رشد ا٢تامَّة، اليت يقـو عليها البحث أو تتصل بو، ٧تتهد ُب إرجاعها إٔب َأْصِلها إْف  

وامل واألسباب اليت أدَّت بو كاف أفادىا من غَته، وُمقارنة رأيو آبراء سابقيو، وٖتليل الع
 إٔب تكوين آراء خاصة بو ُب بعض ا١تشاكل، أو اٗتاذ طريق خاص ُب معاٞتتها.

وسنفعل ذلك فيما ذىب إليو فيلسوؼ قرطبة من التأويل، أتويل نصوص القرآف 
واٟتديث اليت تتصل ابلفلسفة، وتقسيم الناس إٔب طبقات لكلٍّ منها طريقة خاصة ُب فهم 

ا١تعرفة، تناسب عقلها ومداركها، واألمر كذلك حُت نُقارف مذىبو وطريقتو ُب الدين وُب 
ىذه النَّاحية ٔتا كاف من أفبلطوف وفيلوف، وحُت نُقارف مواقفو ُب مسائل الدين والفلسفة 
آبراء سابقيو من ا١تُتكلمُت وا١تُفسرين والفبلسفة، وُب غَت ىذا وذاؾ كلو حُت تدعو 
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 وا١تُقارنة. حاجة البحث إٔب التحليل

كما سُنحلل الدَّوافع اليت دفعت الغزإب إٔب الرَّدِّ على الفبلسفة والتنكيل هبم، واليت 
جعلت ابن رشد ينصب نفسو للدفاع عن الفلسفة وبياف اتفاقها مع الدين، بل أخوَّهتا لو، 

 موقف وسُنقارف بُت جهوده ُب ىذه النَّاحية وبُت موقف الفارايب وابن سينا أواًل، ٍب بُت
ابن ابجة وابن طفيل اثنًيا، فقد أحسَّ ىذاف ثقل وطأة الغزإب على الفلسفة والفبلسفة، 

 ومع ىذا ٓب يعمبل تقريبًا شيًئا ذا ابؿ ُب الرد عليو.

وُب كل ذلك رأينا بِصَفٍة َعامَّة أال يكوف حكُمنا فيما يكوف ُمستوجبًا للحكم من 
ة أو الرأي الشخصي؛ ألف ا١تذىب مشاكل البحث ومسائلو، صادرًا عن العاطف

كما   -الشخصي ١تؤرخ الفلسفة الذي يروي قصة صراع ا١تذاىب الفلسفية ومدارسها 
يزيف ُب األكثر من اٟتاالت حكمُو ويبطلو، ويفسد اللوحة  -« ريناف»الحظ الشهَت 

 (ٗ)اليت يرٝتها ٢تذا الصراع؛ ألفَّ اٟتكم النقدي يتنَاَب مع اٟتكم القطعي.

 ٍْامع

من ترٚتتنا العربية، نشر دار الكتب  ٙٚٔ–ٕٔٔ( ا١تدخل لدراسة الفلسفة اإلسبلمية، صٔ)
 ـ.ٜ٘ٗٔاألىلية ابلقاىرة سنة 

 ـ.ٕٜٛٔ، طبع ابريس سنة ٜٙ، ٗ( مفكرو اإلسبلـ، جٕ)

 من ا١تقدمة. ٙ-٘( ابن رشد ومذىبو، صٖ)

 من ا١تقدمة. ٓٔ( ابن رشد ومذىبو، صٗ)
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 فصل األّلال

 األىدلص حتٙ عصر ابً رطد

ُب عهد الدولة األُموية ى ٕٜفتح ا١تسلموف شبو جزيرة األندلس سنة 
على يد طارؽ بن زًّيد، فتوأب عليها الوالة من ِقبل ا٠تليفة القائم 
بدمشق، حىت جاءىا األمَت عبد الرٛتن بن معاوية، ا١تُلقب بعبد الرٛتن 

اب ُملك ُأسرتو على يد الدَّولة العباسية، الداخل، فارِّا من الشاـ بعد ذى
، وقد َأسََّس ىذا البطل ُب ىٖٛٔواستؤب على حاضرهتا قرطبة سنة 

ىاتيك الببلد دولة أُلسرتو األُموية اب١تغرب بعد أفوؿ ٧تمها اب١تشرؽ، 
وصار منها خلفاء يُنافسوف العباسيُت ببغداد، وظلَّ األمر كذلك حىت 

من غَت أف يًتؾ واراًث ى ١ٕٗٚتعتد ابهلل سنة زالت دولتهم ٔتوت ىشاـ ا
 ١تلكو.

تقاسم األمراء األقاليم بعد ذلك، فكاف ما ُعرؼ ُب التاريخ ٔتلوؾ الطوائف، وكاف 
أشهرىم أمرًا وأنبههم ذكرًا أبو القاسم دمحم بن عبَّاد، الذي تلقب اب١تعتمد على هللا، ملك 

ُب ملكو من ببلد األندلس ما ٓب ينتظم  -كما يقوؿ ا١تراكشي   -انتظم لو »أشبيلية، فقد 
ولكنَّ سوء حظو جعلو يستنصر ٔتلك الّببر ٔتراكش  (ٔ) «١تلك قبلو، أعٍت من ا١تتغلبُت.

يوسف بن اتشفُت على الفر٧تة، فكاف ذلك سبب ضياع دولتو؛ ذلك أنَّو بعد أف جاء ابن 
تاؿ لغرضو ويبث اتشفُت لؤلندلس ورأى الببلد وعظمتها وخَتاهتا، طمع فيها فظل ٭ت

الدعاة واألنصار ُب داخل اٞتزيرة بعد أف عاد ١تراكش، حىت ًب لو االستيبلء عليها وأسر 
ُعدَّ ُب ٚتلة ا١تلوؾ واستحق اسم »، ومن ذلك اٟتُت ىٗٛٗا١تعتمد على هللا سنة 

 (ٕ) «، وتسمى ىو وأصحابو اب١ترابطُت.السلطنة

 بن تُوَمْرت، الذي لقب نفسو قاـ ٔتدينة سوس دمحم بن عبد هللاى ٘ٔ٘وُب سنة 
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فيما بعد اب١تهدي، وجعل أيمر اب١تعروؼ وينهى عن ا١تنكر، ُمِسرِّا ُب نفسو ثلَّ عرش 
ا١تُرابطُت وأتسيس دولة لو وألصحابو على أنقاضهم، وبعد خطوب استطاع ىو وخليفتو 

خر وكاف آ»أف يؤسسا دولة ا١توحدين ابألندلس، ى( ٛ٘٘–ٚٛٗعبد ا١تؤمن بن علي )
لي بن يوسف ما استؤب عليو من الببلد اليت ٯتلكها ا١ترابطوف مدينة مراكش بعد وفاة ع

 (ٖ) ى.«ٖٚ٘بن اتشفُت سنة 

توُب عبد ا١تؤمن، فوٕب األمر من بعده ابنو أبو يعقوب يوسف ى ُٛ٘٘ب عاـ 
ا١تلقب اب١تنصور، وىو الذي شجع ابن رشد على التفلسف وشْرح أرسطو، وبعد وفاتو 

، وُب عهد ىذا األمَت ىٜ٘٘–ٓٛ٘مر ابنو يوسف يعقوب الذي حكم من سنة وٕب األ
 كانت نكبة ابن رشد وا١تُشتغلُت ابلفلسفة، بعد ٤ُتاكمة ال ظل للعدؿ فيها.

ىذه حملة خاطفة عن األندلس حىت هناية عصر فيلسوؼ قرطبة من الناحية 
وقد تعاقبت عليها دوؿ ٥تتلفة   السياسية، وأمَّا من الناحية العلمية فسنرى أفَّ ىذه الببلد

كانت مصداقًا لبعض قوانُت ابن خلدوف االجتماعية، ذلك أفَّ ىذا الفيلسوؼ 
االجتماعي جعل الطور الثاين من األطوار اليت ٘تر هبا الدولة من أوَّؿ قيامها إٔب انقراضها، 

وكبحهم عن أي: استبداد األمَت على قومو، واالنفراد دوهنم اب١تلك،  -طور االستبداد »
ويكوف صاحب الدولة ُب ىذا الطور معنيِّا ابصطناع  -التطاوؿ للمسا٫تة وا١تشاركة 

 (ٗ)…«رجاؿ واٗتاذ ا١توإب واألنصار ال

العلـو إ٪تا تكثر حيث يكثر العمراف وتعظم »كما يُقرر ُب موضع آخر: أفَّ 
معاشهم انصرفت اٟتضارة، وأفَّ السبب ُب ذلك أنَّو مىت فضلت أعماؿ أىل العمراف عن 

 (٘) «اإلنساف، وىي العلـو والصنائع. إٔب ما وراء ا١تعاش من التصرؼ ُب خاصية

كل ىذا الذي يُقرره ابن خلدوف حق ال شبهة فيو، فإفَّ البحث التارٮتي يُؤكد لنا أنَّو 
٘تر ابألمم فًتات يطُوؿ عهدىا أو يقصر تبًعا ١تا ٭ُتيط هبا من ظروؼ، يكوف ٫تها األوَّؿ 

ضها األساسي ا١تُحافظة على كياهنا وتوطيد ُسلطاهنا، ٍب ٤ُتاولة توسيع ىذا السلطاف؛ وغر 
فإذا استتب ٢تا األمر ورسخت أقدامها وأمنت على نفوذىا وسلطاهنا، شرعت تستكمل 
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وسائل األهبة والعظمة، ومن ذلك الضرُب بنصيب وافر ُب ا١تعارؼ والعلـو القدًن منها 
 واٟتديث.

أف ترى الدَّولة األُموية اليت َأسَّسها صقر قريش ابألندلس تُعٌت قبل   ٢تذا ليس بدًعا
كل شيء بتوطيد ُسلطاهنا ُب الببلد اليت اقتطعتها من ا١تملكة اإلسبلمية، وُٖتاوؿ التوسع 
ُب ىذا السلطاف ابفتتاح ما ٯتكن فتحو ٦تا جاورىا من النواحي، وال عجب إذف حُت نرى 

ويتبعهم األىلوف، ُمنصرفُت عن  -إال ُب فًتات قصَتة  - أمراء ىذه الدولة وخلفاءىا
الفلسفة والعلـو إال ما تعلق منها بكتاب هللا وسنة رسولو، والفقو واللغة، وما إٔب ذلك من 

 العلـو اإلسبلمية.

إفَّ ىذه الببلد ى: »ٕٙٗولذلك يقوؿ القاضي صاعد األندلسي ا١تتوَب سنة 
بشيء من العلـو إال بعلـو الشريعة وعلم اللغة، إٔب أف استمرت بعد الفتح ال يُعٌت أىلها 

. وغٍت  (ٙ) «توطد ا١تلك لبٍت أُمية بعد عهد أىلها ابلفتنة، فتحرؾ ذوو ا٢تمم لطلب العلـو
ىي العلـو اليت من جنس العلـو القدٯتة « العلـو»عن البياف أفَّ ا١تُشار إليو بكلمة 

 الفلسفية اليت ٓب يكن للعرب إلف هبا.

ىذا يقوؿ انشرو اٞتزء األوؿ والثاين من كتاب نفح الطيب للمقرِّي ُب ُمقدمتهم وُب 
منذ أف استقرَّ العرُب ُب إسبانيا، َأسَّس األُمراء األُمويوف أيًضا ُب »ابلفرنسية ٢تذه الطبعة: 

، حيُث كانوا يعلموف على الطريقة الشرقية علم الكبلـ، والفقو،  قرطبة ٣تمًعا للعلـو
 (ٚ) «والببلغة، والنحو واللغة.لسفة، والف

على أف ىذه ا١تؤسسة العلمية ٓب تسد حاجات الناس بعد أف تنبهوا لطلب العلم، 
فكاف أْف رحل كثَت من العلماء إٔب الشرؽ )مصر، اٟتجاز، الشاـ، العراؽ(، حيث منبع 

الرحَّالة،  العلم ورجالو األعبلـ. ويُعطينا ا١تقري أربًعا وثلثمائة ترٚتة من تراجم العلماء
اجم  (ٛ)ولكنو ٓب يُرتب ىذه الًتاجم أي ترتيب أّتدي أو زمٍت أو منطقي، ومن بُت ىذه الًتَّ

ال يُوجد إال عدد قليل جدِّا من العلماء الذين كانوا يُعنوف ابلدِّراسات الفلسفية؛ وذلك 
من ثُت رحالة ثبل»ألنَّنا ال نرى من بُت تلك الًتاجم الكثَتة العدد اليت ذكرىا ا١تقري إال 
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 (ٜ) «الفبلسفة وا١تتصوفة والزىاد.

ـ(، ابتدأت العلـو ٜٙٚ–ٜٔٙى/ٖٙٙ–ٖٓ٘وُب عهد اٟتكم ا١تستنصر ابهلل )
الفلسفية أتخذ مكانة ملحوظة، فإف قلب ىذا ا٠تليفة قد أخذ بشغافو اجملد األديب أعظم 

خر افتتاح ىذه ٦تا أخذ بو اجملد اٟتريب الذي شغل أابه عبد الرٛتن الناصر، فكاف لو ف
الدراسات العالية، و٘تهيد ُسبلها للرَّاغبُت فيها وا١تُتطلعُت إليها؛ حىت لقد ٚتع ما قد أَلَّف 

 فيها من كل نواحي األرض وأقطارىا.

يستجلب ا١تصنَّفات من األقاليم والنَّواحي، ابذاًل فيها »فقد كاف كما يقوؿ ا١تقرِّي: 
، قد آثر ذلك على لذات زائنو، وكاف ذا غراـ هباما أمكن من األَمواؿ حىت َضاقت هبا خ

 (ٓٔ) «ا١تلوؾ.

وقد ظهر ميل اٟتكم ٢تذه العلـو أًّيـ أبيو قبل أف يلي ا١تلك، فبدأ يُعٌت وىو أمَت 
إبيثار أىلها واستجبلب عيوف التآليف ُب القدًن منها واٟتديث، من بغداد ودمشق ومصر 

علم، وٝتو نفسو إٔب التَّشبو أبىل اِٟتكمة، وغَتىا من ببلد الشرؽ، وذلك لفرط ٤تبتو لل
اءة كتب األوائل وتعلم فكاف ىذا سبًبا قوًّيِّ لكثرة ٖترؾ الناس ُب أًّيمو إٔب قر 

 (ٔٔ)مذاىبهم.

ولكي ٨تكم على ما وصلت إليو األندلس ُب ذلك العصر من العناية ابلعلـو 
ن اٟتََكم بلغت أربعة واآلداب، نذكُر أفَّ بعض ا١تؤرخُت ذكروا أفَّ فهرست كتب خزائ

وأربعُت ٣ُتلًدا ال تشتمل إال على أٝتاء الكتب وحدىا، وأفَّ عدد الكتب نفسها بلغ 
 أربعمائة ألف ٣تلد، استغرؽ نقلها ستة أشهر.

كما نذُكر أيًضا أنَّو قد بلغت العنَايُة إبيثار األندلس بعيوف ا١تؤلفات، أفَّ اٟتَكم كاف 
ؤلفات اٟتديثة العهد قبل أف تظهر ُب ببلد ُمؤلفيها، ومن يعمل على إحضار الثمُت من ا١ت

بعث ُب كتاب األغاين إٔب مؤلفو أيب »ذلك أنو كما يقوؿ ا١تقري نقبل عن ابن خلدوف: 
الفرج األصبهاين، وأرسل إليو أبلف دينار من الذىب العُت، فبعث إليو بُنسخة منو قبل 

 «أف ٮترجو ابلعراؽ.
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، كما كاف ثقة وقد كاف اٟتََكم نفسو مشار  ًكا إٔب حدٍّ كبَت ُب النظر ُب ىذه العلـو
عجًبا البن الفرضي وابن بشكواؿ! كيف ٓب »فيما ينقلو، هبذا وصفو ابن األابر وقاؿ: 

يذكراه، وقَػلَّما كاف يوجد كتاب ُب خزائنو إال ولو فيو قراءة أو نظر ُب أي فن كاف، 
من غرائب اٟتكاًّيت ا٠تاصة  ل عنوويكتب فيو نسب ا١تؤلف ومولده ووفاتو وما يتناق

 (ٕٔ)« بو.

وكاف يُذْكي ىذه اٞتهود ويدفع إٔب األماـ تلك اٟتركة العلمية اليت تعدُّ من أزىى 
الذي ال تكاد األزمنة اٟتديثة تعرؼ لو »اٟتركات العلمية، ما راَف أًّيـَ اٟتكم من التَّسامح 
واليهود وا١تسلموف كانوا يتكلموف لغة  نظَتًا أو مثااًل واحًدا، فأولئك العلماء ا١تسيحيوف

واحدة ىي العربية، ويتناشدوف األشعار العربية، ويُشاركوف ُب الدراسات األدبية والعلمية 
 نفسها.

وىكذا، سقطْت ٚتيع اٟتواجز اليت تفصل بُت الناس، وصار اٞتميع ُب اتفاؽ 
بلميذىا الذين يُػَعدُّوف وتعاوف ُب إقامة صرح ا١تدنية ا١تُشًتكة، وصارت مساجد قُرطبة بت

 (ٖٔ) «ة للدراسات الفلسفية والعلمية.ابآلالؼ مراكز عامل

ولكن ىذا العمل اجمليد الذي شاده اٟتََكم ُقضي عليو ُب شبابو، وىذا العهد الذىّب 
للدراسات العلمية والفلسفية ٓب يستمر طويبًل، فقد ٖتالفت عوامل ٥ُتتلفة على ىدـ ذلك 

قامو نصَت العلم والفلسفة بقرطبة، وعلى إطفاء ذلك ا١تصباح الصرح العإب الذي أ
 الوىاج الذي كاف يُنَت السبيل أماـ طبلب ىذه الدراسات.

ـ(، خلفو ابنو ىشاـ ٜٙٚى/ٖٙٙوذلك أنَّو بعد وفاة اٟتََكم الثاين ا١تستنصر ابهلل )
ٟتاجب ا١تنصور دمحم بن ا١تؤيَّد، وكاف غبلًما حداًث ٓب ٬ُتاوز العاشرة من ُعمره، فاستبدَّ بو ا

أيب عامر، وساعدتو على ىذا والدة ا٠تليفة، وٓب ٬تد اٟتاجب ا١تنصور بدِّا من استمالة 
 العامة إليو وٓبَِّ ٚتيع عناصر الشعب حولو.

وكاف من ىذا أف استجاب ٞتهل اٞتمهور وتعصب الفقهاء، وعمد أوَّؿ تغلبو على 
 -مره وكل ما ٯتلك ُب ٚتعها، وأفرز ما فيها السلطة إٔب خزائن الكتب اليت بذؿ اٟتَكم ع
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من كتب علـو األوائل القدٯتة، ما عدا كتب الطب  -ٔتحضر من أىل العلم والدين 
 واٟتساب، وبعد ذلك أمر إبعدامها.

ت  فأحرؽ بعضها وطرح بعضها ُب آابر القصر وىيل عليها الًتاب واٟتجارة، وُغَتِّ
إٔب عواـ األندلس، وتقبيًحا ١تذىب اٟتكم عندىم، بضروب من التغايَت، وفعل ذلك ٖتببًا 

إذ كانت تلك العلـو مهجورة عند أسبلفهم، مذمومة أبلسنة رؤسائهم، وكاف كلُّ من قرأىا 
وتوَّج ا١تنصور فعلتو  (ٗٔ) ُمتَّهًما عندىم اب٠تروج من ا١تلة ومظنواًن بو اإلٟتاد ُب الشريعة.

!أبف أصدر مرسوًما حرَّـ بو االشتغاؿ هبذ  ه العلـو

وىنا ٭تق للباحث أف يتساءؿ: ىل ارتكب اٟتاجب ا١تنصور ىذا اٞترـَ استمالة 
للعامة وفقهاء األندلس، وتشويًها لذكرى اٟتَكم، واستبقاء لسلطتو، مع ُمشاركتو سرِّا ُب 

، كما يُشَت إٔب ذلك ا١تقري نقبًل عن ابن سعيد؟ وىو رجل قد  -أو كاف  (٘ٔ)ىذه العلـو
من صاحبها الشرعي الضعيف ىشاـ ا١تؤيد، وكاف ٫تَّو األوؿ اٟترب  اغتصب السلطة

يكره العلـو اليت قد تُعارض الدين، ومع ىذا ففي العلـو  -ُيضيف فيها نصرًا إٔب نصر 
اإلسبلمية غٌت عنها، ففعل ما فعل بقلب راٍض، وإف كاف ُمتأثًرا ببعض العوامل اليت 

 تقدمت اإلشارة إليها؟

ا يهم كثَتًا ُب ىذا البحث أف ٨ُتقق الدوافع اليت دفعت ا١تنصور إٔب على أنَّو ليس ٦ت
إعداـ كتب العلـو القدٯتة، وإف كنا نكاد ٧تـز أبنَّو ليس منها اٟتَدُب على الدين ودفُع ما 
قد يتعارض مع بعض العقائد اليت جاء هبا، بل لعل اجتماع تلك العوامل يرجع إٔب عملو 

و السلطة، واسًتضاء العامة ورجاؿ الدين؛ ليتأتَّى لو احملافظة على سًت فَػْعلتو ُب اغتصاب
 على اٞتاه والسلطاف.

نقوؿ: إف ٖتقيق ذلك ليس ٦تا يهمنا كثَتًا ىنا، وإ٪تا ا١تهم أف نُسجل أمورًا ٢تا خطرىا 
 ابلنسبة للفلسفة ومن كانوا يُعنوف هبا:

لدراسات الفلسفية، ويدلنا ( إف أىل األندلس ٓب يكونوا ُب ىذا العصر من ٤تُِّّبِ أ)
على ىذا ما سبق أْف نقلناه عن صاعد األندلسي، وما ذكره ا١تقرِّي نقبًل عن ابن سعيد ُب 
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كل العلـو ٢تا حظ واعتناء إال الفلسفة »بياف حاؿ أىل األندلس ُب فنوف الِعْلم من أفَّ 
هم، وال يُتظاىر هبما خوؼ ا لعامة، فإنَّو كلما قيل: والتنجيم؛ فإفَّ ٢تما حظَّهما عند خواصِّ

فبلٌف يقرأ الفلسفة أو يشتغل ابلتنجيم، أطلقت عليو العامة اسم زنديق وقيدت عليو 
أنفاسو، فإف زؿ ُب شبهة رٚتوه ابٟتجارة أو حرقوه قبل أف يُرفع أمره للسلطاف، أو يقتلو 

لشأف إذا السلطاف تقراًب لقلوب العامة، وكثَتًا ما كاف أيمر ملوكهم إبحراؽ كتب ىذا ا
 (ٙٔ) «أيب عامر لقلوهبم أوَؿ هنوضو. وجدت، وبذلك تقرَّب ا١تنصور بن

( إنو ٢تذا؛ وبعد مرسـو اٟتاجب ا١تنصور بتحرًن االشتغاؿ ابلفلسفة، صار ٕ) 
الذين يشتغلوف هبا يستْخفوف حىت عن أصدقائهم اٟتميمُت، وذلك خشية أف ٭تكم 

كما كاف ىؤالء الذين استمروا ٭تملوف (ٚٔ) عليهم ابلزندقة واإلٟتاد إذا افتضح أمرىم.
 ُشعلة التفلسف عرضة كذلك لكثَت من احملن واألرزاء، بل لفقداف اٟتياة.

عبلمة وقتو وأوحد زمانو، »أنو كاف ى ٖٖ٘فقد جاء ُب ترٚتة ابن ابجة ا١تُتوَب سنة 
 (ٛٔ) «إىبلكو مرات وسلمو هللا منهم. وبُلي ٔتحن كثَتة وشناعات من العواـ، وقصدوا

وكذلك يذكر لنا ابن أيب أصيبعة ُب ترٚتة اٟتفيد أيب بكر بن زُىر، أفَّ ا١تنصور أاب 
، قصد َأالَّ يًتؾ شيًئا من كتب ىٓٛ٘يوسف يعقوب من خلفاء ا١توحدين، وقد وٕب سنة 

ا١تنطق واٟتكمة ابقًيا ُب ببلده، وأابد كثَتًا منها إبحراقها ابلنار، وتوعد بكبَت الضرر من 
 (ٜٔ) ه العلـو أو عنده شيء من كتبها.ُمشتغبًل هبذ ُيضبط

إٔب أًّيـ ابن رشد، فقد روى لنا  -إال ُب فًتات قصَتة  -وقد اسَتَمرَّ اٟتاؿ كذلك 
ا١تراكشي خّب أوَّؿ اتصاؿ بينو وبُت أمَت ا١تؤمنُت أيب يعقوب من ا١توحدين، وفيو أنَّو عندما 

ف سألو عن اٝتو واسم أبيو ونسبو قاؿ لو: َدَخل عليو وجده وابن طفيل وحد٫تا، وبعد أ
ما رأيهم )يعٍت الفبلسفة( ُب السماء أقدٯتة ىي أـ حادثة؟ فأدرؾ ابن رشد اٟتياء 

 (ٕٓ) يتعلل وينكر اشتغالو ابلفلسفة. وا٠توؼ، وأخذ

وسنورد ُب الفصل التإب ا٠تاص ْتياة ابن رشد كثَتًا من ىذه الشواىد اليت تبُت 
لسفة علًما ٦تقواًت ابألندلس، وكيف كاف رجا٢تا وطبلهبا مضطهدين ّتبلء كيف كانت الف
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 ُب ىذه الببلد وغَتىا من الببلد اإلسبلمية.

( برغم ىذا وذاؾ كلو ٓب ٘تت الفلسفة ابضطهاد أىلها وإابدة أكثر مؤلفاهتا، ٖ) 
وَظلَّ ىناؾ ٚتاعة ٖتمل شعلة التفلسف وتُعٌت ابلدراسات العقلية النظرية وبكتب 

 ائل.األو 

وذلك أنَّو قد أفلت من ٤تنة اٟتاجب ا١تنصور بعض الكتب العلمية والفلسفية، 
فانتشرت ُب الببلد كما انتشر أمثا٢تا من الكتب اليت بيعت مع ما كاف من الذَّخائر بقصر 

 (ٕٔ) ّببر قرطبة واقتحامهم ٢تا عنوة.قرطبة أًّيـ فتنة الّببر، أو اليت هُنِبت عند دخوؿ ال

الكتب تنتقل من يٍد ليٍد، سرِّا مرة وجهرًا أخرى، وأحبُّ شيء إٔب  وقد ظلت ىذه
اإلنساف ما ُمنع، وساعد على ىذا اشتغاُؿ قرطبة والقابضُت على السلطاف ابٟترب 
األىلية واالضطراابت والثورات من ا٠تارجُت عليهم، من أواخر القرف الرابع إٔب أوائل 

 (ٕٕ) سات الفلسفية.ب من يشتغل ابلدراا٠تامس ا٢تجري، عن تعق

وُيضاؼ إٔب ىذه العوامل أفَّ بعض األمراء الذين وُلوا اٟتكم ابألندلس كانوا 
يضمروف ُحبَّ الفلسفة ويشجعوف التفلسف سرِّا أحيااًن، وأحيااًن كاف ىؤالء العلماء 
يلَقوف لديهم قدرًا كبَتًا من اٟتماية والتشجيع جهرًا، فقد كاف مالك بن ُوىيب اإلشبيلي 

 ُب حضرتو وجعلو عا١تو ن الفبلسفة الظاىرين، ومع ىذا فقد استدعاه يوسف بن اتشفُتم
 (ٖٕ) وجليسو.

وكذلك يذكر لنا القاضي مرواف الباجي أفَّ ا١تنصور أاب يوسف يعقوب من ا٠تلفاء 
ا١توحدين، وقد َمرَّ اٝتو آنًفا، ١تا قصد إعداـ كتب ا١تنطق واٟتكمة عهد ابألمر إٔب اٟتفيد 

أنَّو إف كاف عند ابن زىر شيء من كتب ا١تنطق واٟتكمة ٓب »كر بن زىر، وأراد بذلك أيب ب
وشاء اٟتَسُد أف ٭تمل  (ٕٗ) «يظهر، وال يُقاؿ عنو إنو يشتغل هبا، وال ينالو مكروه بسببها.

بعض أعداء ابن زىر على السعاية بو إٔب ا١تنصور أبنَّو يُعٌت هبذه العلـو وعنده الكثَت من 
وُعمل بذلك ٤تضر شهد عليو كثَتوف، ولكنَّ النتيجة ٓب تكن فحص ىذا االهتاـ، كتبها، 

إنٍت ٓب أَوؿِّ ابن زىر ُب ىذا »بل كانت عقاَب الشاكي واٟتكم بسجنو، ٍب قاؿ ا١تنصور: 



 22 

 (ٕ٘)…«د إٔب شيء منو، وال يقاؿ عنو حىت ال ينسبو أح

سفة كاف مردُّه ُب كثَت من وىذا يدؿُّ ُب رأينا على أفَّ اضطهاد ا١تُشتغلُت ابلفل
اٟتاالت إٔب الرَّغبة ُب استمالة العامة والفقهاء، فإفَّ على ىاتُت الطائفتُت تقـو الدولة غالبًا 

 ويستمر السلطاف للقائمُت بو.

( بل إفَّ ا٠تليفة أاب يعقوب يوسف بن عبد ا١تؤمن كاف شديد ا١تيل للفلسفة، ٗ) 
يب ٦تا اجتمع للحَكم ا١تستنصر ابهلل فأمر ّتمع كتبها، فاجتمع لو منها قر 

وإنو ٓب يزؿ ٬تمع الكتب من أقطار األندلس وا١تغرب، ويبحث عن العلماء (ٕٙ)األُموي،
 (ٕٚ) تمع ١تلك قبلو ٦تن ملك ا١تغرب.وخاصة أىل علم النظر إٔب أف اجتمع لو ما ٓب ٬ت

ماء من ٍب كاف منو أف اصطفى الفيلسوؼ ابن طفيل الذي ٓب يزؿ ٬تمع إليو العل
 ٚتيع األقطار، ويُنبو عليهم و٭تضُّو على إكرامهم.

وُب ُحبِّ أيب يعقوب ىذا الفلسفة ورجا٢تا نُشَت إٔب ما كاف من تشجيعو البن رشد 
 وطلبو منو أف يشرح أرسطو، وسيجيء اٟتديث عن ىذا ابلتفصيل.

لك ىذا، وكل تلك األمور اليت نسجلها ىنا تدلنا بوضوح على أتصل الفلسفة ُب ت
الببلد، على كره من أىلها للفلسفة وما إليها بسبيل، حىت إنو ١تا عَّب عبد ا١تؤمن بن عليٍّ 
البحر إٔب األندلس وابيعو وجوىها، جلس للناس وللشعراء ٣تلًسا حافبًل، فكاف أوؿ من 

 أنشده مادًحا لو أبو عبد هللا دمحم بن َحيُّوس قصيدة لو جاء فيها:

 بلبلػػػػػػػػػغ الزمػػػػػػػػػاف هبػػػػػػػػػديكم مػػػػػػػػػا أمَّػػػػػػػػػ
 

 وتعلَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أًّيُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أف تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدال
 وْتَْسػػػػػػػػػػػبو أف كػػػػػػػػػػػاف شػػػػػػػػػػػيئًا قػػػػػػػػػػػاببًل  

 

 (ٕٛ)وجػػػػػػػد ا٢تدايػػػػػػػة صػػػػػػػورة فتشػػػػػػػكبل

وىذا دليٌل على أفَّ بعض األفكار الفلسفية وىي ُىنا ا١تادة والصورة، قد أتصَّلت ُب  
األعماؽ حىت جرت شعرًا على ألسنة الشعراء، كما تدؿُّ ىذه األمور أيًضا على أنَّو كما 

ْتق: كل اٞتهود اليت بذلت ٢تدـ الفلسفة ٓب يكن منها إال أهنا أذكتها؛ فهذا « ريناف»قوؿ ي
ت أكثر ازدىارًا ـ( كانٛٙٓٔسعيد الطليطلي يؤكد أفَّ دراسات العلـو القدٯتة ُب زمنو )
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 (ٜٕ) من أي زمن مضى.

كما تدؿ كذلك على أفَّ ابن رشد قد جاء بعد عصر عقلي كبَت زاىر، وإف كانت 
ذه الدراسات وقفت ُب األندلس فجأة لعوامل ٥تتلفة، ومن ىذه العوامل التعصب ى

الديٍت واالنقبلابت السياسية، واٟتروب اليت قاـ هبا الفر٧تة، حىت إنو ٔتوت ابن رشد سنة 
 ـ، فقدت الفلسفة اإلسبلمية آخر ٦تثل ونصَت ٢تا.ٜٛٔٔى/ٜ٘ٗ

 ٍْامع
 ـ.ٜٗٔٔىرة سنة طبعة القا ٜٙنشر دوزي،  ٜٓا١تراكشي، ص (ٔ)
 طبعة القاىرة. ٜٓنشر دوزي، ص ٗٔٔنفسو، ص (ٕ)
 .٘ٗٔا١تراكشي، ط دوزي،  (ٖ)
 .ٕٕٖٔ، طبع مصر سنة ٖٛٔا١تقدمة، ص (ٗ)
 .ٖٗٗا١تقدمة، ص (٘)
 طبع القاىرة. ٔٚطبقات األمم، ص (ٙ)
 .٘ٗمقدمة اٞتزء األوؿ من نفح الطيب، نشر أورواب، ص (ٚ)
 .٘ٗالطيب نشر أورواب، ص مقدمة اٞتزء األوؿ من نفح( ٛ)
 .ٔ٘نفسو، ص (ٜ)
 .ٕٙ٘، ٔنفح الطيب، نشر دوزي ومن معو، ج (ٓٔ)
 .٘ٚطبقات األمم لصاعد األندلسي، ص (ٔٔ)
 .ٕٙ٘، صٔنفح الطيب ج (ٕٔ)
 .ٗريناف، ابن رشد ومذىبو، ص (ٖٔ)
 .ٙٚطبقات األمم، ص (ٗٔ)
 .ٙٛٔ، ٔنفح الطيب، ج (٘ٔ)
 .ٖٙٔ، صٔنفح الطيب، ج (ٙٔ)
 .ٙابن رشد ومذىبو، ص (ٚٔ)
 .ٕٙ، ٕطبقات األطباء، ج (ٛٔ)
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 .ٜٙ، ٕنفسو، ج (ٜٔ)
 .ٙٔ. وراجع ابن رشد ومذىبو، ص٘ٚٔ-ٗٚٔا١تراكشي، ص (ٕٓ)
 .ٕٓ٘، ٔ، نفح الطيب جٙٚا١تراكشي ص (ٕٔ)
 .ٙٚصاعد األندلسي، ص (ٕٕ)
 .ٕٖٗ-ٖٕٖ، ٜٕٗ، ٕنفح الطيب، ج (ٖٕ)
 .ٜٙ، ٕطبقات األطباء، ج (ٕٗ)
 .ٜٙ، ٕألطباء، جطبقات ا (ٕ٘)
 .ٔٚٔا١تراكشي، ص (ٕٙ)
 .ٕٚٔنفسو، ص (ٕٚ)
 .ٚٔٔا١تراكشي، ص (ٕٛ)
 .ٙابن رشد ومذىبو، ص (ٜٕ)
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 الفصل الجاىٕ

 ابً رطد

 مؤلفاتو -نكبتو  -حياتو 

 حٔاتُ( 0) 

ىو أبو الوليد دمحم بن أٛتد بن دمحم بن أٛتد بن رشد، من أكّب فبلسفة اإلسبلـ، 
ـ( من ٕٙٔٔى/ٕٓ٘رح أرسطو( وابٟتفيد، ولد بقرطبة سنة )الشهَت ابلشارح )أي: شا

ويُعرؼ مثلو  -ُأسرة ٢تا منذ زمن طويل ا١تركز العإب ا١ترموؽ ُب العلم والقضاء، فجدُّه 
كاف قاضَي الُقضاة ابألندلس كلها، وأمَت الصَّبلة اب١تسجد اٞتامع بقرطبة،   -اببن رشد 

فقيًها عا١تًا  -كما يقوؿ ابن بشكواؿ   -د كاف وٓب يصْل ابلصدفة ٢تذا ا١تركز ا٠تطَت؛ فق
حافظًا للفقو، ُمقدًَّما فيو على ٚتيع أىل عصره، وكاف الناس يلجئوف إليو ويعّوِلوف ُب 

إذ كاف مع رًّيستو ُب العلم من أشهر أصحاب النفوذ واٞتاه ُب عهد  (ٔ)مهماهتم عليو،
 ا١ترابطُت.

عفى منو، فأجيب إٔب طلبو، فتوفر على وبعد أف تقلد القضاء ُمدَّة غَت قصَتة است
نشر كتبو وتواليفو ومسائلو وتصانيفو، ومن أىم كتبو ٣تموع فتاويو احملفوظ اب١تكتبة األىلية 

 بباريس.

ىذا جده؛ أمَّا والده فكاف لو على ما يُقاؿ ما يُشبو ىذا ا١تركز ُب العلم والقضاء، 
، ومن األقواؿ ا١تأثورة ىٖٙ٘سنة  وتوُبى ٚٛٗوقد ولد على ما يرويو ابن بشكواؿ سنة 

 ُب َشَرِفِو وَمْنزلتو أَنَّو يكفيو أف يكوف ابن ابن رشٍد اٞتد وأاب ابن رشد اٟتفيد!

ـ ٔتدينة قرطبة، وىي سوؽ العلم ومركز ٕٙٔٔى/ٕٓ٘وقد ولد فيلسوفنا سنة 
ب جرت ُمَناظرة ُب ٣تلس ملك ا١تغر »العلماء ُب ذلك اٟتُت، فقد روى ا١تقرِّي أنَّو 

ا١تنصور يعقوب، بُت الفقيو أيب الوليد ابن رشد وبُت الرئيس أيب بكر ابن زىر، فقاؿ ابن 
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رشد البن زىر ُب تفضيل قرطبة: ما أدري ما تقوؿ! غَت أنَّو إذا مات عآب إبشبيلية؛ فأريد 
بيع كتبو ُٛتلت إٔب قرطبة حىت تباع فيها، وإذا مات ُمطرب بقرطبة فأريد بيع آالتو ٛتلت 

وقرطبة أكثر ببلد هللا  » ٍب ٮتتم راوي ىذه ا١تناظرة الطريفة الكبلـ بقولو:« إشبيلية. إٔب
 (ٕ) «كتبًا.

نشأ ابن رشد ُب ىذا الوسط العلمي، فدرس ما يدرس أمثالو من الفقو والتوحيد 
وىو الكتاب األوؿ « ا١توطأ»و٨تو٫تا من العلـو اإلسبلمية، واستظهر على أبيو أيب القاسم 

١تذىب اإلماـ مالك، فَصار ُب ذلك كلو وحيد عصره، واَنَؿ مع ذلك حظِّا  واألساسي
وافرًا من اللغة واألدب، فكاف كما يقوؿ ابن األابر ٭تفظ أشعار حبيب وا١تتنّب، ويكثر 

 (ٖ) ا التمثل هبا ُب دروسو و٣تالسو.غالبً 

قو، ولو فيو  ٍب درس الطب أيًضا وكاف يُرجع إٔب رأيو فيو كما يُرجع إٔب رأيو ُب الف
، ألفو ١تا كاف بينو وبُت أيب مرواف بن زُْىر من مودة وألفة وثيقة، «الكليات»كتابو ا١تشهور 

هما عمبًل كامبًل ُب والذي ألف ُب الطب كتااًب ُب اٞتزئيات، وذلك لتكوف ٚتلة كتابي
 (ٗ) صناعة الطب.

نها إٔب ما ٓب يدركو ٍب ٝتت ٫ِتَُّة ابن رشد إٔب تعلم الفلسفة وعلـو األوائل، ووصل م
 (٘) «مامة دوف أىل عصره.فكانت لو فيها اإل»سواه، 

عدًن النظَت ُب األندلس كمااًل  -كما يقوؿ ابن األابر   -وقصارى القوؿ: صار 
وعلًما وفضبًل، كما ُعرؼ ابلعناية الشديدة ابلعلم من صغره إٔب كّبه، حىت ُحكي عنو أنو 

 وفاة أبيو، وليلة زواجو.ٓب يًتؾ الدراسة منذ عقل إال ليلة 

إنو كاف واحًدا من أشهر العلماء ُب العآب اإلسبلمي، »ْتق: « مونك»ويقوؿ عنو 
ومن أكثر ُشرَّاح مؤلفات أرسطو عمًقا، كما كاف أحد مشاىَت الكتاب وأكثرىم خصًبا 

ُب بيئة علمية عالية ٚتعت مشاىَت « ريناف»وإنتاًجا، وال َعَجَب، فقد عاش كما يقوؿ 
 وكاف يعينو ُب ذلك استعداد طيب كبَت وطْبع ُمواٍت أصيل.« ره.عص

وال نود أف نَِقَف طويبًل فيما ٮتتص بسَت ابن ُرشد ُب دراساتو وتدرجو فيها عند 
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العلماء والشيوخ الذين أخذ عنهم ابلتفصيل؛ وذلك ألننا نعتقد أفَّ األمر جرى على ُسنَّة 
وخ عصره ا١تتميزين، فقد درس الفقو على والده،  أمثالو، أي إنو أخذ العلم عن والده وشي

كما قلنا آنًفا، وعن أيب القاسم بن بشكواؿ، وأيب مرواف بن مسرة، وأيب بكر بن سحنوف، 
كما درس التعاليم )الرًّيضيات( والطب على أيب جعفر بن   (ٙ) وغَتىم من شيوخ الفقهاء.

 (ٚ) علـو اٟتكمية.ذ عنو كثَتًا من الىاروف الًتجإب الذي الزمو مدة، وأخ

من نفيهما أف يكوف « مونك»و« ريناف»على أننا نوافق على ما ذىب إليو كلّّ من 
ابن ابجة من أساتذة ابن رشد ُب الفلسفة، وأفَّ ابن أيب ُأصيبعة قد أخطأ حُت ذكر ذلك 

 فإف ىذا قد توُب حُت كاف ابن رشد طفبًل ١تا ٬تاوز الثانية عشرة من (ٛ)ُب حياة ابن ابجة،
 عمره.

ومن ا١تؤسف أال يكوف ابن أيب ُأصيبعة قد أمدان بتاريخ مفصل عن حياة فيلسوؼ 
بعد وفاتو « طبقات األطباء»األندلس ودراساتو، وقد كاف ىذا ُب مقدوره إذ كتب اترٮتو 

بنحو أربعُت عاًما! ولعل السبب ىو ما نعتقده من أنو قد جرى على ُسنَّة كثَت من مؤرخي 
 عناية اب١ترحلة األؤب من حياة ا١تًتَجم؛ إذ ٓب يكن قد تبُت بعُد نبوغو.العرب من عدـ ال

ومهما يكن من شيء، فإنو من ا١تعروؼ أفَّ ابن رشد وٕب قضاء قرطبة زمنًا طويبًل، 
ويَدؿُّ لذلك وصفو نفسو ُب ابتداء بعض مؤلفاتو أو هنايتها أبنَّو قاٍض، وكذلك يُؤخذ من 

صبو واتصالو اب٠تلفاء ا١توحدين أوَجَب أف ينتقل كثَتًا ما بُت ىذه ا١تُؤلفات أفَّ مهاـ من
 مراكش وإشبيلية وقرطبة.

أمَّا كيف اتصل ٓتليفة ا١توحدين األمَت يوسف بن عبد ا١تؤمن، الذي وٕب سنة 
، بفضل ابن طفيل الذي كاف جليس ىذا األمَت ومعنيِّا ابجتذاب العلماء ىٛ٘٘

فهذا ما يقصُّو لنا فيلسوفنا نفسو كما يرويو عبد  والفبلسفة إليو على ما تقدـ ذكره،
الواحد ا١تراكشي؛ إذ يذكر أفَّ تلميذ ابن رشد الفقيو األستاذ أاب بكر بُنُدود بن ٭تِت 

َع اٟتكيم أاب الوليد يقوؿ غَت مرة:  ١تا دخلُت على أمَت ا١تؤمنُت َأيب »الُقرطّب َأخّبه أنَّو ٝتَِ
ل ليس معهما غَت٫تا، فأخذ أبو بكر يُثٍت عليَّ ويذكر يعقوب وجدتو ىو وأبو بكر بن طفي
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بييت وسلفي ويضم إٔب ذلك أشياء ال يبلغها قدري، فكاف أوؿ ما فاٖتٍت بو أمَت ا١تؤمنُت 
يعٍت: الفبلسفة  -بعد أف سألٍت عن اٝتي واسم أيب ونسّب أف قاؿ: ما رأيهم ُب السماء 

، فأخذت أتعلل وأُنكر اشتغإب بعلم أقدٯتة ىي أـ حادثة؟ فأدركٍت اٟتياء وا٠توؼ -
الفلسفة، وٓب أكن أدري ما قرر معو ابن طفيل، ففهم أمَت ا١تؤمنُت مٍت الروع واٟتياء، 
فالتفت إٔب ابن طفيل وجعل يتكلم على ا١تسألة اليت سألٍت عنها، ويذكر ما قالو 

ـ عليهم، أرسطوطاليس وأفبلطوف وٚتيع الفبلسفة، ويُورد مع ذلك احتجاج أىل اإلسبل
فرأيُت منو غزارة حفظ ٓب أظنها ُب أحد ا١تُشتغلُت هبذا الشأف ا١تتفرغُت لو، وٓب يزؿ 

أمر ٕب ٔتاؿ وخلعة سنية  يبسطٍت حىت تكلمُت فعرؼ ما عندي من ذلك، فلمَّا انصرفت
 (ٜ) «ومركب.

ٍب كاف ابن طفيل نفسو ىو الذي طلب من ابن رشد أف يتوفر على تلخيص أرسطو 
لك ُب حديث جرى بينهما ذكره ا١تؤرخ نفسو، وكذلك صادفت رغبُة ا٠تليفة وشرحو، وذ

شْرَح أرسطو ميبًل شديًدا لدى فيلسوفنا إٔب ىذا العمل الكبَت، فشرع بكل عقلو وقلبو ُب 
القياـ بتحقيق ىذه الرَّغبة بتوضيح أغراض أرسطو الغامضة، وتلخيص ما كتب، وشرحو 

ه على ىذا العمل الشاؽ كما جاء ُب حديث ابن ليقرب مأخذه ويسهل تناولو، وساعد
 (ٓٔ) ُب القر٭تة، وميل شديد للفلسفة.طفيل عنو، جودة ُب الذِّىن، وصفاء 

كاف فيلسوفنا يشعر إذف بِعظَم ا١تهمة اليت ألقاىا القدر على عاتقو، وأبفَّ أعمالو 
ـ ٔتا شرع فيو؛ ولذلك ابعتباره رجبًل من رجاؿ الدَّولة تكاُد ال تدع لو الوقت الكاُب للقيا

يقوؿ إنو وجب عليو أف يقتصر ُب « للمجسطي»نراه ُب آخر اٞتزء األوؿ من تلخيصو 
شرحو على إيراد النظرًّيت اليت ال ٯُتكن االستغناء عنها، ويشبِّو نفسو برجل رأى فجأة 

وما ال النار تلتهم منزلو، وليس لديو من الوقت إال ما يلـز الستنقاذ أٙتن ما عنده من متاع 
 غٌت عنو للحياة.

كما نراه ٮُتصص كل وقتو ليؤدي كما ينبغي رسالتو اليت أخذىا على نفسو، فيعتزؿ 
منصبو عند تقدـ السن بو، وذلك ليتوفر على أعمالو الفلسفية خشية أف ٭تُت أجلو قبل 
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 أف ينتهي منها.

ا١تُلقب و١تا تُوُب ا٠تليفة يوسف بن عبد ا١تؤمن، ووٕب اٟتكم بعده ابنو يعقوب 
، انؿ ابن رشد لديو اٟتظوة وا١تنزلة اليت كانت لو لدى أبيو، إالَّ أفَّ ىٓٛ٘اب١تنصور سنة 

القدر كاف لو اب١ترصاد، فابتدأ سوء الظن بو وبعقيدتو، وكاف ىذا مقدمة لنكبتو واٟتكم 
 بنفيو.

وقبل البحث ُب ىذا، نرى أفَّ ُب حياة ابن رشد حىت اآلف ما يستدعي أف نقف 
 ت قصَتة:وقفا

أواًل: لقد كاف إماـ عصره ُب الفقو وعلـو الفلسفة على اختبلؼ موضوعاهتا، وكاف 
إٔب ذلك من أشد الناس تواضًعا، فهل ىذا كاف علة لذاؾ؟ يعتقد أفَّ ذلك ىو اٟتق، وأنَّو 

 الذي يتفق مع طبائع األمور.

اته هبا وظنَّ أنو  إفَّ اٞتاىل إذا عرؼ مسألة من مسائل العلم، ولو كاف أمرىا ىينًا،
قد أوٌب من العلم ما ٓب يؤَت غَته، وليس كذلك العآب الذي يتنقل من ضرب من ضروب 
ا١تعرفة إٔب ضرب آخر، وُكلَّما فرغ من حل مشكلة علمية تبدت لو ُأخرى، فهو دائًما ُب  

.  َكدٍّ عقلي وتعب فكريٍّ

أف ٭ُتيط ابلكوف  وخا٘تة ا١تطاؼ ىي شعوره بقلة علمو، وإحساسو بعجز عقلو عن 
كلو: أراضيو وَٝتَاواتو وما فيها من ا١تؤل األعلى، وما فوؽ ذلك من مقاـ األلوىية الذي 
جلَّ عن أف ٭تيط بو عقل أو إدراؾ، والنتيجة الطبيعية والنفسية كذلك أف يغدو كلما 

 عمق علمو الف جانبو واشتد تواضعو.

ة كانت أغلب عليو من الرواية، أي إفَّ واثنيًا: إف الذين ترٚتوا لو وصفوه أبفَّ الدراي
النظر العقلي والقياسي ُب األحكاـ الفقهية كاف أغلب عليو من االعتماد على كل ما يقع 
لو من األحاديث، وأقواؿ الُفقهاء السابقُت، وىذا ما يُتيح لنا أْف نُػَقّرِر أف نزعتو إٔب النظر 

فَّ الذي ال يكتفي ابلرِّواية العقلي والتفلسف بدت أوؿ ما بدت ُب الفقو.ذلك أب
واالعتماد على ما يرويو، بل يُعمل عقلو و٬تتهد ُب البحث عن علل األحكاـ الشرعية، ال 
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يكوف بعيًدا عن الفلسفة، بل يكوف قد دخل فيها من أحد أبواهبا، وإذف فمن ا١تُْمكن أف 
 من الزماف. نرى ُب ابن ُرشد الفقيو ُب ىذه ا١ترحلة، ابن رشد الفيلسوؼ فيما أيٌب

واثلثًا: إف الدين ُب رأيو يرمي بشعائره وأوامره إٔب غاًّيت خلقية واجتماعية هبا 
صبلح اجملتمع وسعادتو، وىذه النظرة نراىا واضحة ٘تاـ الوضوح ُب خا٘تة كتابو القيم 

ما  فقد بُتَّ ُب ىذا ا١توضع أفَّ ِمْن أوامر الدِّين وَأحكامو«. بداية اجملتهد وهناية ا١تقتصد»
يرجع إٔب تربية الفضائل النفسية، ومنها ما الغرض منو تثبيت العدالة ا٠تاصَّة والعدالة 
العامَّة ُب األقواؿ وغَت األقواؿ، ومنها ما ىو سنن واردة ُب االجتماع الذي ىو شرط ُب 
حياة اإلنساف وحفظ فضائلو العملية والعلمية، إٔب آخر ما قاؿ.وىكذا نلمح ىذه النظرية 

فية االجتماعية ُب كثَت من آرائو الفقهية، وذلك ُب كثَت من ا١تواضع من ىذا الفلس
 الكتاب.

ورابًعا وأخَتًا: إفَّ فيلسوفنا كاف ذا حظوة وجاه عظيمُت عند األُمراء وا٠تُلفاء، فلم 
يفد من ذلك كثَتًا لنفسو، بل قصر ىذا على خَت أىل بلده خاصة واألندلس عامة، 

عي.إنو قد وىب نفسو للعلم، وجعل غايتو معرفة اٟتقيقة، ولذتو واألمر ُب ذلك جد طبي
ُب أف يدرؾ من ىذه اٟتقيقة طرفًا بعد طرؼ، وقد صارت ىذه اللذات ىي اليت تستهويو 

 حىت ال يُوازف بينها وبُت لذات ٚتع ا١تاؿ ورفاىة العيش وطيب اٟتياة.

ـ قد جعل ٫تَّو ا١تعرفة اٟتقة ومن ٍب، ىو ال يُبإب ىذه اللذات ا١تادية وأمثا٢تا، ما دا
وما يكوُف ُب إدراكها من لذة عقلية رُوحية ىي أَٝتى ضروب اللذات، ومن أجل ىذا  
كانت نزعتو اإلنسانية االجتماعية، فهو ٬تد لذة أخرى ُب أف ينفق من جاىو ومالو على 

 احملرومُت من اللذات العقلية اليت ينا٢تا بعقلو وتفكَته.

حياة ابن رشد والبيئة اليت كاف يعيش فيها وحظَّو الوافر من  واآلف بعد أف عرفنا
العقل والتفكَت، وبعد ما عرفنا أيًضا ما كاف من حظ الدِّراسات الفلسفية من رعاية 
وتقدير، أو زراية وإنكار، ومع ما كاف يلمسو ىو نفسو من سوء الظن ابلفلسفة ورجا٢تا 

جل مثلو: عقبًل وتفكَتًا، ومنصبًا وجاًىا، وطبلهبا، اآلف بعد ذلك كلو ماذا كاف ٭تسو ر 
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 وحبِّا للفلسفة وتقديرًا ٢تا وحرًصا على أتمُت سبيلها ببياف أهنا أخت الدين؟

إنو كاف ٭تُِسُّ ببل ريب أفَّ عليو أف يَػتَّجو لبلنتصاؼ ٢تا بعد أف انؿ منها الغزإب نيبًل 
ين حىت يعيش الفبلسفة بسبلـ، كبَتًا، وأْف يعمل كل ما يستطيع للتوفيق بينها وبُت الد

 إالَّ أفَّ أحداث الزمن ٓب ٕتعلو يصل من ذلك إٔب ما كاف يرجوه.

 ّىفُٔ ىكبُتُ( 2) 

بلغ ابن رشد من اٟتظوة لدى ا٠تليفة يعقوب ا١تنصور أف ارتفعت الكلفة بينهما أو  
ئد كادت، فلم يكن يُلـز نفسو رعاية ما يراعيو حاشية ا١تلوؾ من ا١تلق واألدب الزا

مىت حضر ٣تلس ا١تنصور »ا١تصطنع، فكاف كما يرويو لنا القاضي أبو مرواف الباجي 
 «١تنصور أبف يقوؿ: تسمع ًّي أخي!وتكلم معو أو ْتث عنده ُب شيء من العلم، ٮُتاطب ا

(ٔٔ) 

ا قرَّبو ىذا ا٠تليفة ُب ٣تلسو على كل أصحابو، ففي سنة  حينما جاء ى ٜٔ٘ورٔتَّ
ملك قشتالة وليوف، استدعى ابن رشد « ألفونس»طريقو لغزو ا١تنصور إٔب قرطبة ُب 

وأجلسو إٔب جانبو، وقرَّبو أكثر من ا١تُعتاد وجاوز بو أقرب الناس إليو، وغمره بعطفو 
وهللا إفَّ ىذا ليس »الكبَت حىت قاؿ ١تهنئيو من أصحابو وتبلمذتو بعد أف خرج من عنده: 

كنت أؤملو أو يصل   قد قرَّبٍت دفعة إٔب أكثر ٦تا٦تا يستوجب ا٢تناء بو، فإف أمَت ا١تؤمنُت 
 (ٕٔ) «رجائي إليو.

على أف األًّيـ السيئة ُب حياة ابن رشد قد جاءت، فإفَّ ا١تراكشي يذكر أفَّ ا١تنصور 
وقد رأيتها عند »أخذ عليو ُب شرحو لكتاب اٟتيواف ألرسطو أنو قاؿ عند ذكره للزرافة: 

مراكش، وقد رأى ا١تنصور ُب ذلك إىانة لو وألسرتو  يُريد هبذا ببلط (ٕٔ) «ملك الّببر.
كما يذكر ابن أيب   -ا١تالكة، ولكنو أسرَّىا ُب نفسو، وٓب يشفع البن رشد ما اعتذر بو 

، يُريد إفريقية واألندلس، ولكن القارئ غلط «ملك البَػرَّْين»من أنو كتب  - (ٗٔ)أصيبعة
 لتقارهبما ُب الكتابة.

ا أف ٚتاعة من أىل قرطبة الذين كانوا يُنازعوف ابن رشد وكذلك يروي ا١تراكشي أيضً 
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اجملد والشرؼ، أخذوا يتلمسوف الوسائل إليغار صدر ا٠تليفة عليو، كما ٭تدث كثَتًا بُت 
النظراء ُب كل بلد، وأسعدىم اٟتظ أبف رأوه كتب ٓتطو ُب بعض تبلخيصو حاكيًا عن 

فطاروا هبذه اٞتملة للمنصور « د اآل٢تة.فقد ظهر أفَّ الزَُّىرة أح»بعض قدماء الفبلسفة: 
ا من كبلـ ابن رشد نفسو، وليست حكاية منو لقوؿ غَته من قدماء الفبلسفة.  وأو٫توه أهنَّ

وكاف أف استدعاه ا٠تليفة ُب ٤تفل ضم رجاؿ الدين والرؤساء واألعياف، وبعد 
على مذىبو،  ٤ُتاكمة صورية ال ظل فيها للعدؿ أمر بطرده ونفيو ونفي من كاف معروفًا

وإبحراؽ كتب الفلسفة كلها ما عدا الطب واٟتساب وما يتوصل بو من علم النجـو إٔب 
 (٘ٔ) ة مواقيت الصبلة وإتاه القبلة.معرف

ٍب أمر ا٠تليفة بكتابة منشور للببلد كلها فيو فضيحة ىؤالء وتقرير مروقهم من 
ا ا١تنشور بعد أف تكلم الدين، ووجوب االعتبار هبم ؤتصَتىم، وقد روى األنصاري ىذ

عن حياة ابن رشد، وعن السعاًّيت اليت كانت ضده من أعدائو الذين كانوا ال يسأموف 
فلما كاف التلوُّـ من ا١تنصور ٔتدينة »…  (ٙٔ) من االنتظار، ويًتقبوف أوقات الفرار، فقاؿ:

ُت آما٢تم قرطبة، وامتد هبا أمد اإلقامة، وانبسط الناس جملالس ا١تذاكرة، ٕتددت للطالب
وقوَي أتلبهم واسًتسا٢تم؛ فأْدلوا بتلك األلقيات، وأوضحوا ما ارتقبوا فيو من شنيع 
السوءات ا١تاحية أليب الوليد كثَتًا من اٟتسنات، فقرئت ابجمللس، وتُُدووِلت أغراضها 
ا َذيَّلها مكر  ومعانيها وقواعدىا ومبانيها، فُخّرِجت ٔتا دلَّت عليو أسوأ ٥ترج، ورٔتَّ

 «لطالبُت.ا

فلم ٯتكن عند اجتماع ا١تؤل إال ا١تدافعة عن شريعة اإلسبلـ، ٍب آثر ا٠تليفة فضيلة 
اإلبقاء، وأغمد السيف التماس ٚتيل اٞتزاء، وأمر طلبة ٣تلسو وفقهاء دولتو ابٟتضور 
ّتامع ا١تسلمُت، وتعريف ا١تؤل أبنو مَرؽ من الدين، وأنو استوجب لعنة الضالُت، وأضيف 

ضي أبو عبد هللا بن إبراىيم األصوٕب ُب ىذا االزدحاـ، وُلفَّ معو ُب حريق ىذا إليو القا
 ا١تبلـ، ألشياء أيًضا نُقمت عليو ُب ٣تالس ا١تذاكرة وُب أثناء كبلمو مع توإب األًّيـ.

فُأحضرا ابجمللس اٞتامع األعظم بقرطبة، وتكلم القاضي أبو عبد هللا بن مرواف 
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األشياء ال بُدَّ ُب كثَت منها أف تكوف ٢تا جهة اَنِفَعة وجهة  فأحسن، وذكر ما معناه أفَّ 
َضارَّة كالنار وغَتىا، فمىت غلب النافع على الضار ُعمل ْتسبو، ومىت كاف األمر ابلضد 

 فبالضد.

فابتدر الكبلـَ ا٠تطيب أبو علي بن حجاج، وعرَّؼ الناس ٔتا أمر بو من أهنم مرقوا 
دين، فنا٢تم ما شاء هللا من اٞتفاء، وتفرقوا على ُحكم من من الدين وخالفوا عقائد ا١توح

 يعلم السر وأخفى.

، لقوؿ من قاؿ: إنو ينسب ُب بٍت إسرائيل وإنو «أليسانو»ٍب أمر أبو الوليد بسكٌت 
ال يعرؼ لو نسبة ُب قبائل األندلس. وعلى ما جرى عليهم من ا٠تطب، فما للملوؾ أف 

هي الّباعة ُب ٚتيع ا١تعارؼ، وكثَت من انتفع بتدريسهم أيخذوا إال ٔتا ظهر، فإليهما تنت
وتعليمهم، وليس ُب زماهنما من ىو بكما٢تما وال من نسج على منوا٢تما، وتفرؽ تبلميذ 
أيب الوليد أيدي َسبَا، ويُذكر أفَّ من أسباب نكبتو ىذه اختصاصو أبيب ٭تِت أخي ا١تنصور 

 وإب قرطبة.

أنو قاؿ: أعظم ما طرأ عليَّ ُب النكبة أين دخلت  وأخّب عنو أبو اٟتسن بن ُقطراؿ
أان وولدي عبد هللا مسجًدا بقرطبة، وقد حانت صبلة العصر، فثار لنا بعض ِسْفلة العامة 

 فأخرجوان منو.

وكتب عن ا١تنصور ُب ىذه القضية كاتبو أبو عبد هللا بن عياش كتااًب إٔب مراكش 
و ا١تنشور(: وقد كاف ُب سالف الدىر قـو وغَتىا يقوُؿ فيو فيما ٮتص حا٢تما )ىذا ى

خاضوا ُب ْتور األوىاـ، وأقرَّ ٢تم عوامهم بشغوؼ عليهم ُب األفهاـ، حيث ال داعي يدعو 
، فخلَّدوا ُب العآب صحًفا ما ٢تا  إٔب اٟتي القيـو وال حاكم يفصل بُت ا١تشكوؾ فيو وا١تعلـو

يعة بُعد ا١تشرقُت وتبايُػُنها تباين الثقلُت، من خبلؽ، مسودَّة ا١تعاين واألوراؽ، بعدىا عن الشر 
يو٫توف أف العقل ميزاهنا واٟتق برىاهنا، وىم يَػَتَشعَّبوف ُب القضية الواحدة فرقًا، ويسَتوف 
فيها شواكل وطرقًا، ذلكم أبفَّ هللا خلقهم للنَّار وبعمل أىل النار يعملوف، ليحملوا أوزارىم  

 يزروف. ُيضلوهنم بغَت علم أال ساء ماكاملة يـو القيامة ومن أوزار الذين 
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ونشأ منهم ُب ىذه السمحة البيضاء شياطُت إنس ٮُتَاِدُعوَف هللَا َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما 
ٮَتَْدُعوَف ِإالَّ أَنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَف، يُوِحي بَػْعُضُهْم ِإَٔبٰ بَػْعٍض زُْخُرَؼ اْلَقْوِؿ ُغُرورًا، َوَلْو َشاَء 

َما فَػَعُلوُه ۖ َفَذْرُىْم َوَما يَػْفتَػُروَف، فكانوا عليها أضرَّ من أىل الكتاب وأبَعَد عن الرَّجعة رَبَُّك 
إٔب هللا وا١تآب؛ ألفَّ الكتايب ٬تتهُد ُب َضبلؿ و٬تدُّ ُب كبلؿ، وىؤالء جهدىم التعطيل 

 وُقصاراىم التمويو والتخييل.

 أف أطلعنا هللا سبحانو منهم على رجاؿ  دبَّت عقارهبم ُب اآلفاؽ بُرىة من الزَّماف، إٔب
كاف الدىر قد أملى ٢تم على شدة حروهبم، وعفا عنهم سنُت كثَتة على كثرة ذنوهبم، وما 
أملى ٢تم إال ليزدادوا إٙتًا، وما أُْمِهلوا إال ليأخذىم هللا الذي ال إلو إال ىو َوِسَع كل شيء 

 علًما.

مقدار ظننا فيهم، وندعوىم على بصَتة إٔب  وما زلنا وصل هللا كرامتكم نذكِّرىم على
ما يقودىم إٔب هللا سبحانو ويدنيهم، فلمَّا أراد هللُا فضيحة َعمايتهم وكشف غوايتهم، 
ُوِقف لبعضهم على كتب مسطورة ُب الضبلؿ، موجبة أخَذ صاحبها ابلشماؿ، ظاىرىا 

ٯتاف ابلظلم، وجيء موشح بكتاب هللا، وابطنها مصرح ابإلعراض عن هللا، لُِبس منها اإل
منها ابٟترب الزَّبوف ُب صورة السلم، مَزلة لؤلقداـ، وىم يدب ُب ابطن اإلسبلـ، أسياؼ 
أىل الصليب دوهنا مفلولة، وأيديهم عما ينالو ىؤالء مغلولة، فإهنم يوافقوف األمة ُب 

 ظاىرىم وزِيِّهم ولساهنم، وٮُتالفوهنم بباطنهم وَغيِّهم وهبتاهنم.

نا منهم على ما ىو قذى ُب جفن الدين، ونكتة سوداء ُب صفحة النور فَلمَّا وقف
ا١تبُت، نبذانىم ُب هللا نبذ النواة، وأقصيناىم حيث يقضي السفهاء من الغواة، وأبغضناىم 
ُب هللا كما أننا ٨تب ا١تؤمنُت ُب هللا، وقلنا: اللهم إفَّ دينك ىو اٟتق ا١تبُت، وعبادؾ ىم 

ؤالء قد صدفوا عن آًّيتك وعميت أبصارىم وبصايرىم عن ا١توصوفوف اب١تتقُت، وى
 بيِّناتك، فباعد أسفارىم وأٟتق هبم أشياعهم حيث كانوا وأنصارىم.

وٓب يكن بينهم إال قليل وبُت اإلٞتاـ ابلسيف ُب ٣تاؿ ألسنتهم، واإليقاظ ْتده من 
ة هللا، َوَلْو رُدُّوا غفلتهم وِسنَتهم، ولكنهم وقفوا ٔتوقف ا٠تزي وا٢تواف، ٍب طُرُِدوا من رٛت
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 لََعاُدوا ِلَما نُػُهوا َعْنُو َوِإنػَُّهْم َلَكاِذبُوَف.

فاحذروا وفقكم هللا ىذه الشرذمة على اإلٯتاف، حَذرَكم من السمـو السارية ُب 
األبداف، ومن ُعثر لو على كتاب من كتبهم فجزاؤه النار اليت هبا يُعذَّب أراببو، وإليها 

ئو ومآبو، ومىت ُعثر منهم على ٣تُِدٍّ ُب غلوائو، َعٍم عن سبيل يكوف مآؿ مؤلفو وقار 
استقامتو واىتدائو، فَػْلُيعاَجل فيو ابلتثقيف والتعريف، َواَل تَػرَْكُنوا ِإَٔب الَِّذيَن ظََلُموا فَػَتَمسَُّكُم 

ِئَك الَِّذيَن َحِبَطْت َأْعَما٢ُتُْم، النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِف اَّللَِّ ِمْن َأْولِيَاَء ٍبَّ اَل تُػْنَصُروَف، أُولَ 
 وَف.وأُولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس ٢َتُْم ُب اآْلِخَرِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصنَػُعوا ِفيَها َواَبِطٌل َما َكانُوا يَػْعَملُ 

وهللا تعأب يُطهر من دنس ا١تلحدين أصقاعكم، ويكتب ُب صحائف األبرار 
 تماعكم، إنو منعم كرًن.تضافركم على اٟتق واج

وبعد أف روى األنصاري اهتاـ ابن رشد اب١تروؽ من الدين واٟتكَم بنفيو، وا١تنشوَر 
الذي َصَدر على أثر ىذا على ذلك النحو، نقل عن أحد رجاؿ القضاء الذين اتصلوا 

م اببن رشد بقرطبة أنَّو رغم رعاية فيلسوفنا لشعائر الدين كما ينبغي قد زؿَّ زلة ىي أعظ
 الزالت.

وذلك أنَّو َشاَع أفَّ ر٭ًتا عاتية هتبُّ ُب يـو كذا هتلك الناس، واستفاض ذلك حىت 
اشتد جزع الناس واٗتذوا الِغَتاف واألنفاؽ ٖتت األرض توقِّيًا منها، فاستدعى وإب قرطبة 

 وفاوضهم فيها، وكاف معهم ابن بُندود. -وىو ابن رشد  -طلبتها وقاضيها 

مع تكلم ىذاف ُب شأف ىذه الّرِيح، فقاؿ أبو دمحم عبد الكبَت، وكاف فلمَّا انفض اٞت
حاضرًا ُب أثناء ا١تُفاوضة: إف صحَّ أمر ىذه الريح فهي اثنية الريح اليت أىلك هللا تعأب هبا 
قـو عاد؛ إذ ٓب تُعلم ريح بعدىا يعم إىبلكها، فانّبى لو ابن رشد وٓب يتمالك أف قاؿ: وهللا 

كاف حقِّا، فكيف سبب ىبلكهم! فُسِقط ُب أيدي اٟتاضرين، وأكّبوا   وجود قـو عاد ما
ىذه الزلة اليت ال تصدر إال عن صريح الكفر والتكذيب ١تا جاءت بو آًّيت القرآف الذي 

 ال أيتيو الباطل من بُت يديو وال من خلفو.

تلك ىي األسباب اليت ذكرىا ا١تؤرخوف ا١تُسلموف لنكبة ابن رشد، فهل كانت 
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األسباب اٟتقيقة؟ أو ىناؾ سبب آخر أىم منها ٚتيًعا؟ ذلك ما ْتثو ا١تستشرقوف  وحدىا
 الذين ُعنوا بتأريخ التفكَت اإلسبلمي ورجالو ُب ا١تشرؽ وا١تغرب.

يرى مع ذلك أفَّ تعصب ا١توحدين يكفي وحده لتفسَت تصرؼ « مونك»ىا ىو ذا 
عة ذكر ُب حياة ابن زُىر أفَّ ا١تنصور ضد ابن ُرشد، ويستشهد ٢تذا أفَّ ابن أيب ُأصيب

ا١تنصور أمره بعقاب الذين يدرسوف الفلسفة اإلغريقية، ؤُتصادرة كتب الفلسفة وا١تنطق 
 (ٚٔ) ة أو ا٠تاصة ا١تملوكة لؤلفراد.وإحراقها، سواء ما يُوجد منها ُب ا١تكتبات العامَّ 

ورجا٢تا  إٔب ىذا الرأي؛ إذ يرى أفَّ التعصب ضد الفلسفة« ريناف»وكذلك يذىب 
ومهما يكن »وطبلهبا كاف السبب اٟتقيقي للمحنة اليت عاانىا ابن رشد، وذلك إذ يقوؿ: 

ما يُقصُّو علينا ىؤالء ا١تؤرخوف، فإنَّو ٦تا ال يشك فيو أفَّ الفلسفة كانت السبب اٟتقيقي 
لنكبة ابن رشد، فقد خلقت لو أعداء أقوًّيء أمكنهم أف ٬تعلوه مشتَػبَػًها ُب دينو لدى 

نصور، وكذلك كاف األمر ابلنسبة ألمثالو الذين يُثَت ما ٢تم من جاه ونفوٍذ أعداءىم ا١ت
 (ٛٔ) «صومهم، فيكونوف غرًضا لبلهتاـ.وخ

ٍب يُؤكد بعد بضع صفحات من كتابو، فيذُكر أفَّ كل الفبلسفة اإلسبانيُت ُب عصر 
ى إليو أبفَّ ا١توحدين ابن رشد كانوا مثلو غرًضا لبلضطهاد، ويُعلل ىذا الرَّأي الذي انته

يرجعوف مباشرة إٔب مدرسة الغزإب، فإفَّ مؤسس ىذه األسرة ُب إفريقية كاف أحد تبلمذة 
ىذا العدو الشديد للفلسفة، ويسوؽ قبل ىذا وبعده ُمُثبًل ُمتعددة الضطهاد الفبلسفة 

 أيًضا ُب غَت األندلس من نواحي العآب اإلسبلمي.

اءؿ بعد ىذا وذاؾ َعمَّا إذا كاف تعصب ا١توحدين على أنو ينبغي للباحث أف يتس
ضد الفلسفة، كما يرى مونك وريناف، ىو السبب اٟتقيقي الذي يكفي لتعليل نكبة ابن 

 رشد وأصحابو.

وىو بسبيل التدليل لرأيو ما َسَبَق أف ذكرانه من تكليف ا١تنصور « مونك»لقد ساؽ 
ـَ كتب الفلسفة وا١تنطق،  وأخَذ ا١تُشتغلُت هبا ابلعقاب، ولكن فاتو أليب بكر بن زُىر إعدا

ذكر أفَّ ا١تنصور خص ابن زُىر  -وىو ابن أيب أصيبعة  -أف ا١تؤرخ الذي أورد ىذا ا٠تّب 
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إف كاف عنده شيء من كتب ا١تنطق واٟتكمة ٓب يظهر، وال يُقاؿ إنَّو يشتغل »بذلك لكي 
عدائو أبنَّو َمْعٍِتّّ ابٟتكمة وعنده و٢تذا ١تا اهتمو بعض أ (ٜٔ) «هبا وال ينالو مكروه بسببها.

الكثَت من كتبها، وشهد معو كثَتوف بذلك، كاف جزاؤه السجن وردَّ قولِو ١تا يعرفو ا١تنصور 
 (ٕٓ) «من متانة دينو وعقلو.»كما قاؿ ُب ابن زُىر 

وكذلك ساؽ نفس ا١تؤرخ على أثر ما تقدـ أف ابن زُىر ىذا كاف لو تلميذاف 
فأتياه يوًما ومعهما كتاب ُب ا١تنطق، فلمَّا عرفو رمى بو وقاـ ليضرهبم يدرساف عليو الطب، 

 فجروا أمامو وىو يعدو وراءىم حىت فاتوه.

م ٓب يكوان يعرفاف ما ُب ىذا الكتاب الذي  وبعد بضعة أًّيـ حضرا ُمعتذرين أبهنَّ
فظ أخذاه من غبلـ و٫تا ُب طريقهما إليو، فتظاىر بقبوؿ ما اعتذرا بو، ٍب أمرىم ْت

القرآف، واالشتغاؿ ابلتفسَت واٟتديث والفقو، وا١تواظبة على رعاية األمور الدينية؛ فلمَّا 
اآلف »امتثبل ألمره وصارت تلك األمور عادة ٢تما، أخرج ٢تما كتاب ا١تنطق وقاؿ: 

 (ٕٔ) «ب وأمثالو عليَّ، وأشغلهم فيو.صلحتم ألف تقرءوا ىذا الكتا

ُت ابلفلسفة كانوا غَت أىل ٢تا؛ إذ كانوا ال من ىذا يظهر لنا أف بعض ا١تشتغل
ا كاف الواحد منهم ٮترج بسببها عن  يقدروف على فهم ما تُثَت من مسائل ومشاكل، وُرٔتَّ
بعض ما جاء بو القرآف، ويكونوف بذلك سببًا إلاثرة رجاؿ الدين ومن يليهم، واضطهاد 

ح لنا إذا الحظنا أفَّ الُقرآف الفلسفة ورجا٢تا، وىذا فرٌض قريٌب من اٟتقيقة على ما يلو 
حضَّ ُب كثَت من آًّيتو على النظر العقلي فيما خلق هللا من السماوات واألرض وما 

 بينهما من عوآب ٥تتلفة.

ولسنا نقصد هبذا إنكار أف الفلسفة كانت علًما ٦تقواًت ُب األندلس ُب بعض 
نكر أفَّ بعض الذين ُعنوا هبا األزماف، فبل يكاُد يسلم ا١تشتغل هبا من اضطهاد، وال أف نُ 

قُتلوا ُب سبيلها، وبعضهم كانت حياهتم عرضة للخطر بسببها، ىذا وذاؾ حق ال سبيل 
 (ٕٕ) التاريخ بكثَت من األدلة عليو. إلنكاره، وقد زخرت كتب

ولكننا نَرى مع ذلك أفَّ اضطهاد الفبلسفة بعامَّة وابن رشد ٓتاصة، كاف من أسبابو 



 32 

س من اٟتق إغفا٢تا ما كاف يُػَرى من خروج بعضهم فيما ذىب إليو من آراء ا٢تامَّة اليت لي
عن بعض ما جاء بو الدين ببل ريب، إمَّا ُب الواقع وإما ألفَّ اٞتهل ٮُتيل ذلك للعامَّة 
ورجاؿ الدين، فيندفعوف للتعصب ضدىم و٬ُتاريهم الُواَلُة واألمراء وا٠تُلفاء أحيااًن كسًبا 

 لسلطاهنم، أو ألهنم يروف أهنم على حق.لقلوهبم، واستدامة 

وىل من الدَّالئل على صحة ما نَراه أفَّ ا٠تليفة ا١تنصور نفسو ٓب يَر أبًسا ُب اشتغاؿ 
أيب بكر بن زُىر ابلفلسفة اليت حرَّـ االشتغاؿ هبا؛ وذلك ١تا يعلمو فيو من متانة دينو 

شتغبل بشيء منها قبل إتقاف وعقلو، وأف ابن زُىر ىذا أىب على اثنُت من تبلميذه أف ي
علـو الدين واعتياد القياـ ابلشعائر الدينية، ٍب أابح ٢تما ذلك عندما وصبل إٔب ما أراد 

 منهما.

وكذلك من األدلة على صحة ما نذىب إليو: ما رواه األنصاريُّ من حادث الريح 
بن رشد وتكذيب ابن رشد بقـو عاد والريح اليت أىلكتهم، فإذا صح ىذا كانت نكبة ا

 بسبب تكذيبو ٔتا جاء بو القرآف، ال بسبب أنو كاف ُمشتغبًل ابلفلسفة فحسب.

ولنا أف نستدؿ أيًضا أبفَّ ىذا ا٠تليفة الذي نكب ابن رشد وأصحابو، قد ساءه كثرة 
اآلراء ُب الفقو؛ حىت لتكوف ُب ا١تسألة الواحدة ٜتسة أقواؿ، فعمل على ٤تو مذىب 

اًل بو أًّيمو، وأمر إبحراؽ كتبو وٛتل الناس على العمل اإلماـ مالك الذي كاف معمو 
ابلقرآف واٟتديث فقط، وتوعد من ٮُتالف ذلك ابلعقاب الشديد، وىذا ا١تقصد كما يقوؿ 

 (ٖٕ)ا ٓب يظهراه وأظهره ىو ُب عهده.ا١تراكشي، كاف مقصد أبيو وجده إال أهنم

سفة يرجُع، فيما يرجع وإذف، فما كاف من نكبة ابن رشد واضهاده مع غَته من الفبل
إليو من أسباب، إٔب الرَّغبة ُب وضع حد للتفكَت ٭توؿ بينو وبُت التطرؼ، سواٌء أكاف 
ذلك ُب الفلسفة أـ ُب األحكاـ الشرعية، وذلك حىت ال يشتد خبلؼ الفقهاء وتتعدد 

 بو القرآف اآلراء وتتشعب ُب الدِّين، وحىت ال يُؤدي التفلسف إٔب معارضة شيء ٦تا جاء
 (ٕٗ) أو الدين بصفة عامة.

وٓتاصة وقد كاف ىذا ا٠تليفة ا١تنصور رجبًل ٣تيًدا ٟتفظ القرآف ومتوف األحاديث، 
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ُمتمسًكا ابلدين ُمعليًا لُسلطانو، ُمشدًدا ُب األمر اب١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر، كما كاف 
ب العامة كذَّ ى ٤ٜ٘٘تبواًب من الشعب حبِّا شديًدا، حىت بلغ اٟتاؿ أنو ١تا مات سنة 

خّب موتو، فكاف منهم من يرى أنو ترؾ ا١تلك وساح ُب األرض، وىو مستخٍف ال يُعرؼ 
 ٕ٘مكانو.

ومهما كانت األسباب اليت أدَّت إٔب نكبة ابن رشد وصحبو، فقد نُفي ىو إٔب 
كما قلنا من قبل، ونُفي أربعة آخروف أمروا أف يكونوا ُب أماكن ُأخرى، وهبذا « أليسانة»

 (ٕٙ) اٟتزب الفلسفي كما يقوؿ ريناف. زب الديٍتطرد اٟت

وانتهز أعداء ابن رشد وخصومو ىذه الفرصة، فأخذوا ُب ىجوه أبشعارىم وامتداح 
قاؿ اٟتاج أبو  ا٠تليفة ا١تنصور على ما صنع بو وأبصحابو، ونكتفي من ذلك ببعض ما

 (ٕٚ) اٟتسُت بن جبَت:
 اآلف قػػػػػػػػػػد أيقػػػػػػػػػػن ابػػػػػػػػػػن رشػػػػػػػػػػد

 
 أف تواليفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تَػَوالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

 
 ًّي ظا١تًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أتمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل

 
 ىػػػػػػػػػل ٕتػػػػػػػػػد اليػػػػػػػػػـو مػػػػػػػػػن تُػَوالػػػػػػػػػػف!

 
••• ••• 

 ٓب تلػػػػػػػػػػـز الرشػػػػػػػػػػد ًّيبػػػػػػػػػػن رشػػػػػػػػػػد
 

 ١تػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػبل ُب الزمػػػػػػػػػػػػػػاف َجػػػػػػػػػػػػػػدُّؾ
 

 وكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ُب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين ذا رًّيء
 

 مػػػػػػػػػػػا ىكػػػػػػػػػػػذا كػػػػػػػػػػػاف فيػػػػػػػػػػػو َجػػػػػػػػػػػدُّؾ
 

••• ••• 

 اٟتمػػػػػػػػػػػػػػػػد هلل علػػػػػػػػػػػػػػػػػى نصػػػػػػػػػػػػػػػػػره
 

 لِفرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اٟتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق وأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياعو
 

 كػػػػػاف ابػػػػػن رشػػػػػد ُب مػػػػػدى غيػػػػػو
 

 قػػػػػػػػػػػػد وضػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػدين أبوضػػػػػػػػػػػػاعو
 

 حػػػػػػػػػػػػػىت إذا أوضػػػػػػػػػػػػػع ُب طُْرقػػػػػػػػػػػػػو
 

 تػػػػػػػػػػػػػػػوَّى لفيػػػػػػػػػػػػػػػو عنػػػػػػػػػػػػػػػد إيضػػػػػػػػػػػػػػػاعو
 

 فاٟتمػػػػػػػػػػػػػػػد هلل علػػػػػػػػػػػػػػػى أْخػػػػػػػػػػػػػػػذه
 

 وأْخػػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػن اتْباعػػػػػػػػػػو
 

••• ••• 

 نفػػػػػػذ القضػػػػػػاء أبخػػػػػػذ كػػػػػػل ٦تػػػػػػوِّه
 

 متفلسػػػػػػػػػػػػػػػف ُب دينػػػػػػػػػػػػػػػػو متزنػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ
 

 اب١تنطػػػػػػق اشػػػػػػتغلوا فقيػػػػػػل حقيقػػػػػػة
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اب١تنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  إفَّ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػببلء ُموكَّ
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 خليفػػػػػػػػػػػػػػػػػػة هللا أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػت حقِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 مْرقًػػػػػػػػى فػػػػػػػػاْرَؽ مػػػػػػػػن السػػػػػػػػعد خػػػػػػػػَت
 

 ٛتيػػػػػػػػػػػتم الػػػػػػػػػػػدين مػػػػػػػػػػػن ِعػػػػػػػػػػػداه
 

 وكػػػػػػػػػػػػػػػػلِّ َمػػػػػػػػػػػػػػػػن راـ فيػػػػػػػػػػػػػػػػو فتًقػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 أطلعػػػػػػػػػػػػػػػػك هللا بسػػػػػػػػػػػػػػػػرِّ قػػػػػػػػػػػػػػػػـو
 

 شػػػػػػػػػػػػػقُّوا العصػػػػػػػػػػػػػا ابلنفػػػػػػػػػػػػػاؽ شػػػػػػػػػػػػػقِّا
 

 تفلسػػػػػػػػػػػػػػفوا وادَّعػػػػػػػػػػػػػػػوا علوًمػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػاحبها ُب ا١تعػػػػػػػػػػػػػػػػػاد يشػػػػػػػػػػػػػػػػػقى
 

 واحتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػروا الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرع واْزَدَرْوه
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاىًة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهُم وٛتًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 أوَسػػػػػػػػػػػػػػػػػْعتهم لعنػػػػػػػػػػػػػػػػػة وخػػػػػػػػػػػػػػػػػزًّيً 
 

 وقلػػػػػػػػػػػػػت: بعػػػػػػػػػػػػػًدا ٢تػػػػػػػػػػػػػم وسػػػػػػػػػػػػػحًقا
 

 فػػػػػػػػػػػػابَق لػػػػػػػػػػػػدين اإللػػػػػػػػػػػػو كهًفػػػػػػػػػػػػا
 

 فإنػػػػػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقيػػػػػػػػػػػػػػػػػت يبقػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 

••• ••• 

ـْ للػػػػػػػػػدين ٖترسػػػػػػػػػو  خليفػػػػػػػػػة هللا ُد
 

 مػػػػػػن العػػػػػػدى وتقيػػػػػػو شػػػػػػرَّ كػػػػػػلِّ ِفئَػػػػػػوْ 
 

 فػػػػػاهلل ٬تعػػػػػل عػػػػػداًل مػػػػػن خبلئقػػػػػو
 

ػػػػػػػػػػرًا دينػػػػػػػػػػو ُب رأس كػػػػػػػػػػل ِمائَػػػػػػػػػػوْ   مطهِّ
 

ولكن شاءت عدالة هللا أال تطوؿ مدة ٤تنة ابن رشد، فإف ا١تنصور تغَت حالو بعد أف 
اد إٔب مراكش، وماؿ من جديد للفلسفة وأىلها، وألغى مرسومو بتحرٯتها، وشهد لديو ع

ٚتاعة ْتسن دين ابن رشد وعقيدتو، وأنَّو على غَت ما ُنسب إليو، فعفا عنو وعن أصحابو 
 واستدعاه إٔب مراكش ليكوف ْتضرتو.ى ٜ٘٘سنة 

وفاة ا٠تليفة بيسَت،  إال أنو ٓب يلبث طويبًل، فقد توُب ٔتراكش ُب العاـ نفسو قبل
وُٛتلت رُفاتو إٔب قرطبة بعد ثبلثة أشهر حيُث ُدفنت ٔتقّبة أسرتو، ؤتوتو فقدت الفلسفة 

 أكّب نصرائها ابألندلس والعآب اإلسبلمي عامة.

 مؤلفاتُ( 3) 

ألف ابن رشد كتبًا ورسائل كثَتة ُب الفقو، والطب، والفلك، واإل٢تيات، والفلسفة 
وغَت ذلك كلو من العلـو اليت كانت معروفة ُب عصره، وليس من الضروري بِصَفٍة َعامَّة، 

ُب ىذا البحث َسْرد ىذه ا١تؤلفات والشروح وترتيب كتابتها زمنيِّا، وٓتاصة أننا لن أنٌب ُب 
 ىذا ّتديد كثَت.
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ويكفي ١تعرفتها الرجوع إٔب ابن أيب ُأصيبعة، وابن األابر، والذىّب، وإف كاف ىذا 
وكذلك ٬تُب الرجوع إٔب القائمة  (ٕٛ) عمل أكثر من نسخ ما ذكره األوَّالف.األخَت ٓب ي

ٔتكتبة اإلسكورًّيؿ إبسبانيا، وإٔب ما كتبو  ٛٛا٢تامَّة اليت ٖتوي ُمؤلفاتو ُب ا١تخطوطة رقم 
فهو أكثر ضبطًا وتفصيبًل، فقد  (ٜٕ)ابلفرنسية.« ابن رشد ومذىبو»ُب كتابو « ريناف»

فلسفية، ٍب إٔب مؤلفاتو ُب علم الكبلـ، وعلم الفقو، والفلك عرض أواًل للرسائل ال
، والنحو، والطب، وأخَتًا إٔب نشرة األب بويج عن ٥تطوطات ابن رشد ا١توجودة  والنجـو

 ُب أ٨تاء العآب.

وينبغي أف نبلحظ َأفَّ ما نُشر ابلعربية من مؤلفات فيلسوؼ األندلس وشروحو 
حىت اليـو هبذه اللغة، وأفَّ كثَتًا ٦تا كتبو يوجد حىت اليـو ألرسطو، أقل جدِّا ٦تا ٓب يُنشر 

ابللغة العّبية أو البلتينية؛ ولذلك نرى واجًبا أف هتتم مصر وغَتىا من الببلد العربية بنشر  
كل تراث ىذا الفيلسوؼ العظيم، ومن ا٠تَت أف هتتم بذلك اإلدارة الثقافية ّتامعة الدوؿ 

العلماء ا١تُختصُت الُكفاة كما صنعت فيما ٮتتص اببن سينا  العربية، فتؤلف ٢تذا ٞتنة من
 ومؤلفاتو.

 ٍْامع
كتاب الصلة ُب اتريخ أئمة األندلس وعلمائهم، و٤تدثيهم وفقهائهم وأدابئهم، طبع مدريد سنة   (ٔ)

. وراجع بغية ا١تلتمس ُب اتريخ رجاؿ األندلس للضّب، طبع ٜٔ٘ص ٗ٘ٔـ، نبذة ٕٛٛٔ
 .ٓٗص ٕٗ ـ، نبذةٗٛٛٔمدريد سنة 

 .ٜٛ، ٔنفح الطيب، ج (ٕ)
ـ، ٙٛٛٔالتكملة لكتاب الصلة، وىو مؤلف ىاـ ُب دراسات ابن رشد ومنزلتو، طبع مدريد سنة  (ٖ)

 .ٕٓٚ-ٜٕٙ، ٔج ٖ٘ٛنبذة 
 ـ.ٖٛٛٔ، طبع القاىرة سنة ٘ٚ، ٕطبقات األطباء البن أيب أصيبعة، ج (ٗ)
سعيد إماـ الفلسفة ُب عصره، نفح الطيب ، وكذلك ٬تعلو ابن ٜٕٕ، ٔالتكملة البن األابر، ج (٘)

 .ٕ٘ٔ، ٕج
 .ٖ٘ٗ، ا١تلحق األوؿ لكتاب ريناف صٜٕٙ، ٔابن األابر، ج (ٙ)
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ُب ترٚتة الًتجإب، وىنا يذكر أف ابن  ُ٘ٚب ترٚتة ابن رشد، ص ٙٚ، ٕابن أيب أصيبعة، ج (ٚ)
َته من اٟتكماء ٤تقًقا للعلـو اٟتكمية متقنًا ٢تا، معتنيًا بكتب أرسطو وغ»جعفر ىذا كاف 

 «ا١تتقدمُت.
 .ٖٙ، ٕ، عن طبقات األطباء جٗٔ، وريناف صٕٓٗ-ٜٔٗمونك ص (ٛ)
 .٘ٚٔ-ٗٚٔـ، صٔٛٛٔا١تعجب ُب تلخيص أخبار ا١تغرب، نشر دوزي وطبع ليدف سنة  (ٜ)
 .٘ٚٔنفسو، ص (ٓٔ)
 .ٚٚ، ٕطبقات األطباء، ج (ٔٔ)
 .ٙٚنفسو، ص (ٕٔ)
 .ٕٕٗا١تعجب، ص (ٖٔ)
 .ٚٚ، ٕج طبقات األطباء، (ٗٔ)
 .ٕٕ٘-ٕٕٗا١تعجب، ص (٘ٔ)
رأينا أف أنٌب أبقواؿ األنصاري بنصها على طو٢تا؛ وذلك ألهنا وثيقة ٢تا خطرىا ُب تقرير تبعة ابن  (ٙٔ)

رشد وتبعة خصومو، نقبًل عن ٥تطوط اب١تكتبة األىلية بباريس، ونشر ىذا النص اب١تلحق العريب 
 وما بعدىا. ٖٚٗ، ص«ابن رشد ومذىبو»لكتاب 

 .ٕٚٗ-ٕٙٗمزيج من الفلسفة اليهودية والعربية، ص (ٚٔ)
 .ٖٕ-ٕٕابن رشد ومذىبو، ص (ٛٔ)
 .ٜٙ، ٕطبقات األطباء، ج (ٜٔ)
 .ٜٙ، ٕطبقات األطباء، ج (ٕٓ)

، دوف أف يلتفت إٔب داللتو على عدـ اٟتجر على ٖ٘-ٖٗص« ريناف»ىذا اٟتادث رواه  ٕٔ
 علـو الشرعية وأيمن على دينو وعقلو.االشتغاؿ ابلفلسفة للقادر عليو، بعد أف ٭تصل ال

من طبعة القاىرة سنة  ٗ٘ٔ، اتريخ اٟتكماء للقفطي صٖٙٔ، ٔراجع مثبًل النفح الطيب ج (ٕٕ)
، ٙٚو ٘ٚ، طبقات األمم لصاعد األندلسي صٚٙٔو ٕٙ، ٕ، طبقات األطباء جىٕٖٙٔ

 .ٖٓٔ-ٕٓٔا١تعجب للمراكشي ص
اء، أنو دخل على أيب يعقوب ا١تنصور فوجد بُت نقبًل عن بعض العلم ٖٕٓيذكر ا١تراكشي ص (ٖٕ)

يديو كتااًب ُب الفقو، وابتدأ يبدي أتملو من كثرة اآلراء ا١تتشعبة ُب الدين، وختم كبلمو بقولو: 
وأشار إٔب كتاب سنن أيب داود وكاف عن ٯتينو  -أو ىذا  -وأشار إٔب ا١تصحف  -ليس إال ىذا 
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 أو السيف! -
 .ٖٕٓا١تعجب، ص (ٕٗ)
، وعقب ٜٙٙو ٕٚ، ٕ، ىذه اإلشاعة، وكذلك ا١تقري، جٙٛٗ، ٕكر ابن خلكاف، جذ  (ٕ٘)

عليها أبهنا ال أصل ٢تا اخًتعها العامة؛ إذ عز عليهم أف يصدقوا موت ىذا ا١تلك العظيم الذي 
 أحبوه حبِّا ٚتِّا.

 .ٕٗابن رشد ومذىبو، ص (ٕٙ)
 .ٙٗٗ-٘ٗٗملحق كتاب ريناف، ص (ٕٚ)
، ولكنو ذكر كتابُت ليسا لو، بل ٫تا ٞتدِّه و٫تا:  ٛٚ-ٚٚأيب أصيبعة، صطبقات األطباء البن  (ٕٛ)

، وٓب يذكر ٕٓٚكتاب التحصيل، وا١تقدمات ُب الفقو، ويُرجع ُب التكملة البن األابر إٔب ص
 إال أربعة كتب: ُب الفقو، وأصوؿ الفقو، وُب الطب، وُب اللغة العربية.

 وما بعدىا. ٗٙراجع ص (ٜٕ)
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 حالفصل الجال

 التْفٔق عيد سابقٕ ابً رطد

اإلحساس ابٟتاجة للتوفيق بُت الدين والفلسفة أمٌر طبيعيّّ ٭تُِسُّو 
ا١تؤمن ا١تفكر أو الفيلسوؼ، و٤ُتاولة ىذا التوفيق تعتّب إٔب حدٍّ كبَت 
واجبًا الـز األداء، وذلك لُيحقق االنسجاـ بُت ُمعتقده الديٍت العامر 

ل شك، وإف عسر عليو أحيااًن أف يُدرؾ بو قلُبو، والذي يعتّبه فوؽ ك
بعض ما جاء بو ٦تا ال يتفق ٘تاًما والنظر العقلي الصحيح كما 

 سيجيء.

٢تذا ٧تد أمر ْتث أو تقرير العبلقة بُت الدين والفلسفة لو أصلو اإلغريقي الذي ال 
ة وكبَت يُنَكر، و٧تد تقريًبا كل ا١تدارس الفلسفية ُب العصر القدًن ٖتتفظ ٔتكاف صغَت اتر 

اليهودي وأمثالو « فيلوف»اترة أخرى للمسائل الدينية، كما ٧تد مثل ىذا لدى 
ابإلسكندرية، وعند بعض آابء الكنيسة ُب العصر الوسيط، بل إفَّ ْتث العبلقة بُت الدين 
، كانت طابع التفكَت ُب العصر  والفلسفة أو الوحي والعقل، على أي أساس تقـو

 الوسيط.

وجوب تقرير العبلقة بُت الوحي والعقل، ال ينكره ابن رشد وال غَته وىذا االٕتاه أو 
من الفبلسفة ا١تسلمُت بوجو عاـ؛ ولذلك نراه ُيَصّرِح ُب أكثر من موضع من كتاابتو أبفَّ 
اٟتُكماء من الفبلسفة ال ٬ُتيزوف اٞتدؿ ُب مبادئ الشرائع، ويَروف أنَّو ال ينبغي أف يتعرض 

 مبادئها العامة، وأنَّو ٬تُب أف نُقلد األنبياء والواضعُت لتلك بقوؿ مثِبت أو ُمبِطل ُب
دي للمصلحة ا٠تلقية الشرائع فيما جاءوا بو من مبادئ العمل وصنوؼ العبادات اليت تؤ 

 (ٔ) واالجتماعية.

وقد يكوف من ا١تُفيد ىنا أف نُشَت إٔب أفَّ األوضاع ا١تمكنة اليت يِصحُّ أف تكوف بُت 
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 ال تزيد على ثبلث: الشريعة والفلسفة

 ( االعتداد ابألؤب ورفض الثانية، وىذا موقف رجل الدين غَت ا١تتفلسف.ٔ)

 ( أف يكوف األمر ابلعكس، وىذا يكوف موقف ا١تتفلسف الذي ال يبإب العقيدة.ٕ)

( ٓب يبَق إال ىذا الوضع األخَت، وىو ٤ُتاولة التوفيق بُت ىذين الطرفُت على أي ٨تو ٖ)
ىذا ىو الوضع الذي ٬تُب أف يتخذه الفيلسوؼ ا١تؤمن، أو الذي من األ٨تاء، و 

 ٬تُب أف يبإب العقيدة على ما سنرى.

وسنعرؼ ُب الفصل اآلٌب أف كبلِّ من ىذه األوضاع الثبلثة كاف لو ٦تثلوف بُت الذين 
ُعُنوا هبذه النَّاحية من التفكَت من الفبلسفة أو رجاؿ الدين فيما مضى من التاريخ حىت 

 ف.اآل

وفضبًل عن ىذا كلو، فإف الذي يفهم اإلسبلـ وروحو وتعاليمو اليت تدعو لؤلخذ 
ابلوسط ُب كل األمور، وتُوجب اإلصبلح بُت ا١تُتخاصمُت، والتوفيق بُت األطراؼ 
ا١تُتنافرة، وإف الذي درس اتريخ اإلسبلـ وخاصة الناحية العلمية منو، نقوؿ: إفَّ الذي 

يخ العلـو اإلسبلمية، يرى بصفة عامَّة أف روح التوفيق كانت يفهم روح اإلسبلـ ودرس اتر 
 طابًعا للمسلمُت ُب كثَت من نواحي التفكَت.

حقِّا؛ إنو كاف كلما ُوجدت مدارس ٥تتلفة أو متعارضة، ُوجد ّتانبها مدارس متوسطة 
ُٖتاوؿ التوفيق بينها، وتصل ما تباعد منها، والتاريخ قدٯتو وحديثو شاىد صدؽ على ما 

 نقوؿ.

الذي يسود العآب اإلسبلمي حىت ىذه  (ٕ)ُب علم الكبلـ ٧تد مذىب األشعري،
األًّيـ، ليس إال مذىًبا وسطًا بُت مذىب السلف القائم على التسليم ابلنص من غَت 
تعرض لتأويلو عقليِّا، وبُت مذىب ا١تُعتزلة الذي قرر للعقل كل اٟترية ُب فهم النصوص 

 وأتويلها.

ُد مذىب مالك يعتمد على اٟتديث بعد القرآف، وا١تذىب اٟتنفي وُب التشريع ٧ت
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يعتمد على الرَّأي ونظر العقل واجتهاده، فجاء الشافعي ٔتذىبو بُت ىذين الطرفُت 
 ا١تتعارضُت.

وُب الفلسفة ٧تد ٤ُتاولة الفارايب الشهَتة التوفيق بُت أفبلطوف وأرسطو، كما ٧تد أفَّ 
 صفة عامة نزعة التوفيق بُت كثَت من ا١تذاىب الفلسفية.من ٦ُتيزات ا١تشَّائُت العرب ب

فإذا كانت ىذه النزعة من النزعات الغالبة على ُمفكري ا١تسلمُت بصفة عامة ُب 
ٚتيع فروع التفكَت، فباألؤب يعمل الفبلسفة اإلسبلميوف على التوفيق بُت الدين الذي 

 !يعتقدوف صحتو، وبُت الفلسفة القائمة على العقل وأدلتو

على أنو كانت ىناؾ عوامل ُأخرى تُوِجُب عليهم أف ٭ُتاولوا ما استطاعوا أف يصلوا 
 للتوفيق بُت ىذين الطرفُت؛ ىذه العوامل ترجع ُب رأينا لثبلث:

 (ٖ) سائل.)أ( بُعد ُشقة ا٠تبلؼ بُت اإلسبلـ وفلسفة أرسطو ُب كثَت من ا١ت

ال يتقيد ُب نتائجو ابلعقيدة ا١تُقررة )ب( ُمَهاٚتة كثَت من رجاؿ الدِّين لكل ْتث عقلي  
سابًقا، ويتبع ىذا ُب أغلب اٟتاالت اضطهاد الشعب واألمراء للمفكرين األحرار 

ُب اٟتقيقة ُب   مدفوعُت بدوافع ال تتصل بسبب متُت ابلدين -ولو نوًعا ما  -
 (ٗ) كثَت من األحياف.

ة من ىذا كلو؛ ليستطيعوا )جػ( وأخَتًا، رغبة الفبلسفة أنفسهم ُب أف يكونوا ٔتنجا 
العمل ُب ىدوء، ولئبل يتحاماىم الناس حُت يروف أو يظنوف أهنم على غَت وفاؽ 

 مع الدين.

من أجل ذلك كلو ٧تد كل فبلسفة اإلسبلـ، كغَتىم من ا١تُتكلمُت وا١تُفكرين حاولوا 
لطرؽ ىذا التوفيق، سواء من تقدـ بو الزَّمن على ابن رشد ومن أتخر، مع اختبلؼ ُب ا

اليت اصطنعوىا واٞتهود اليت خصصوىا لبلوغ ا٢تدؼ ا١تطلوب، ومع تفاوت ُب مبلغ ما 
 صادفوه من ٧تاح.

ويطوؿ بنا اٟتديث، بل ٩ترج عن اٟتدود ا١ترسومة لعملنا إذا تكلمنا عن كل اٞتهود 
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اليت بذلت ُب ىذه النَّاحية من مفكري اإلسبلـ وفبلسفتو؛ لذلك نكتفي أبف ُنشَت إٔب ما 
اف من ىذه اٞتهود قبل ابن رشد ُب ا١تشرؽ من الكندي والفارايب والسجستاين ك

 ومسكويو وابن سينا، وما كاف منها ُب ا١تغرب من البطليوسي وابن ابجة وابن طفيل.

وهبذا نستطيع معرفة مقدار كفاية ىذه اٞتهود أو عدـ كفايتها ُب ىذا السبيل، 
قب الفكر كابن رشد، فيخصص جانًبا كبَتًا ونتبُت مقدار اٟتاجة لرجل قوي الشكيمة اث

من نشاطو الفلسفي للتوفيق بُت اإلسبلـ، الذي كاف من أكّب رجالو و٦تثليو، والفلسفة 
 اليت كاف من أعبلمها، ولنبدأ ُب ىذا العرض ا١توجز ابلكندي أوؿ الفبلسفة.

 (سٔيا ابً مشكُْٓ، الشذشتاىٕ، الفارابٕ، الكيدٖ،) املظرق يف( 0) 

 الكيدٖ( 0-0) 

عاش أبو يوسف يعقوب بن إسحاؽ الكندي فًتة من حياتو ُب بيئة التفكَت اٟتر 
وشجعها إٔب  (٘)،ىٕٛٔوالتسامح اليت خلقها ا١تأموف ا٠تليفة العباسي ا١تتوَب ُب سنة 

درجة أف كاف ىو نفسو ذا ميوؿ شيعية، ووزيره ٭تِت بن أكثم ُسنِّيِّا، ووزيره اآلخر أٛتد بن 
عتزليِّا، ومن ٍب، كاف اإلنساف ال يرى حرًجا ُب أف يعتقد ما يرى من مذىب، أيب داود م

 (ٙ) دة إخوة لكلٍّ منهم رأيو ومذىبو.وكاف رٔتا اجتمع ُب البيت الواحد ع

ولكن الكندي عاش أيًضا بعد وفاة ا١تأموف ُب العصر الذي بدأه ا٠تليفة ا١تتوكل 
لطاف أىل السنة، ال َجَرـَ إذف أف رأيناه ، والذي عاد فيو سُ ى(ٕٚٗعلى هللا )توُب عاـ 

القلق وا٠توؼ من رجاؿ الدين وسلطاهنم، وكاف ما رواه ابن  -ككل مفكر حر   -٭تس 
و٢تذا كاف ال بدَّ لو من ٤تاولة  (ٚ) أيب ُأصيبعة من أنو أوذي بسبب اشتغالو ابلفلسفة.

لذلك ٧تد ابن الندًن التوفيق بُت الشرع والعقل، وذلك ما قد ٬تعلو ٔتأمن من األذى؛ و 
يذكر لو ضمن مؤلفاتو رسالة ُب إثبات الرسل، وأخرى ُب نقض مسائل ا١تلحدين، كما 

ُت أصوؿ الشرع وأصوؿ قد ٚتع ُب بعض تصانيفو ب»٧تد ظهَت الدين البيهقي يذكر أنو 
 (ٛ) «ا١تعقوالت.



 42 

كاـ وقد كاف مؤرخ الفكر والفلسفة اإلسبلمية إٔب األمس القريب يقنع هبذه األح
و٨توىا من ابن الندًن وابن أيب أصيبعة والبيهقي، و٨توىم ٦تن ترٚتوا ٟتُكماء اإلسبلـ 

 وُمفكريو، إذا ٓب ٬تد ٢تم من ا١تُؤلفات ما يعينو على تعرؼ نزعاهتم وإتاىاهتم ُب تفكَتىم.

وكاف الباحث عن طابع تفكَت الكندي ونزعتو وإتاىو، ال يلجأ فيما يلجأ إليو إال 
 ء كتبو ومؤلفاتو، فُيحاوؿ أف ٬تد منها سنًدا للرأي الذي ينتهي إليو.إٔب أٝتا

ولكنػَّنَا ٟتُسن اٟتظ ٧تُد اليـو بُت أيدينا طائفة من رسائل الكندي، ىذه الرَّسائل اليت 
، ونشرىا ٕٖٛٗٔتكتبة أًّي صوفيا رقم « H. Ritterريتَت »كشفها ا١تُستشرؽ األ١تاين 

ريدة ُب ٣تلدين، كما نشر بعض ا١تستشرقُت أخَتًا رسائل الدكتور دمحم عبد ا٢تادي أبو 
 أخرى لو.

إفَّ نشر ىذه الرَّسائل ومعرفة موضوعاهتا كما يتبُت من عناوينها، يدعو ببل ريب إٔب 
تعديل كثَت ُب بعض آراء الباحثُت ُب الكندي وفلسفتو قبل أف يطلعوا عليها، بل قد 

 والفبلسفة ا١تسلمُت. يدعو إٔب تعديل حكم الغزإب على الفلسفة

مثبًل، ٧تد الدكتور إبراىيم مدكور يرى أفَّ الكندي طبيب ورًّيضي فلكي أكثر منو 
فيلسوفًا، وأفَّ فضلو بصفة خاصة ىو ُب أنو أعدَّ لؤلعماؿ العظيمة اليت ظهرت بعده ُب 

 مع أنو من اٟتق حسب ىذه الرسائل، (ٜ) الفلسفة اإلسبلمية ُب القرف العاشر ا١تيبلدي.
٬تُب أف يعتّب الكندي من الفبلسفة ا١تسلمُت بكل معٌت الكلمة، ال ٦تهًدا فقط للفلسفة 

 اإلسبلمية.

ومع أفَّ الشيخ مصطفى عبد الرازؽ كتب عن الكندي قبل اكتشاؼ رسائلو، إال أنَّو 
اعتمد على ما أورده ا١تتأخروف عن الكندي، وانتهى ُب ْتثو إٔب أف الكندي ىو الذي 

اإلسبلمية وجهة اٞتمع بُت أفبلطوف وأرسطو، وىو الذي وجهها ُب سبيل  وجو الفلسفة
 (ٓٔ) التوفيق بُت الفلسفة والدين.

وبعد نشر رسائلو اتضح موقفو من الدِّين والفلسفة وضوًحا يقـو على نصوص  
 (ٔٔ) و، وقاـ بعض الباحثُت بدراستها.كبلم
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ذىب الكندي إٔب أفَّ الدين ال وُب رسالتو إٔب ا١تُعتصم ابهلل ُب الفلسفة األؤب، ي
ألفَّ ُب علم األشياء ْتقائقها علم الربوبية، وعلم الوحدانية، وعلم »ٮتتلف عن الفلسفة، 

الفضيلة، وٚتلة علم كل انفع والسبيل إليو، والبعد عن كل ضارٍّ واالحًتاس منو، واقتناء 
فإف الرسل الصادقة إ٪تا ىذه ٚتيًعا ىو الذي أتت بو الرُّسل الصادقة عن هللا جل ثناؤه، 

 …«أتت ابإلقرار بربوبية هللا وحَده، وبلزـو الفضائل ا١ترتضاة 

يذىب إٔب خبلؼ ىذا الرأي، ويُػَفرِّؽ « كمية كتب أرسطوطاليس»غَت أنو ُب رسالة 
بطلب وتكلف البشر »بُت الفلسفة اليت ىي من العلـو اإلنسانية اليت يبلغها الفيلسوؼ 

ببل طلب، وال تكلف، وال ْتيلة »اإل٢تي، وىو أعلى رتبة؛ إذ يتم ، وبُت العلم «وحيلهم
جل وتعأب علوِّا كبَتًا  -بشرية وال زماف، كعلم الرُّسل صلوات هللا عليهم الذي خصو هللا 

أنو ببل طلب وال تكلف وال ْتث، وال ْتيلة ابلرًّيضيات وا١تنطق؛ فإف ىذا العلم  -
العجيبة، أعٍت آًّيهتم الفاصلة ٢تم من غَتىم خاصة للرسل دوف البشر، وأحد خواصهم 

من البشر، إذ ال سبيل لغَت الرُّسل من البشر إٔب العلم ا٠تفي، إال ابلطلب؛ فأمَّا الرُّسل 
 (ٕٔ)…«يء من ذلك، بل إبرادة مرسلها فبل بش

وأيًضا فإفَّ كبلـ هللا ُب القرآف جوااًب عما سئل بو الرسوؿ ىو غاية ُب الوجازة 
قرب السبيل واإلحاطة اب١تطلوب، على حُت أفَّ الفيلسوؼ إذا قصد اٞتواب والبياف و 

 (ٖٔ) «د طوؿ الدأب ُب البحث والًتوض.بع»عنها فيكوف ذلك 

وتفسَُت ىذا التناقض ُب رأي الكندي يرِجُع عندان إٔب أنو كتب رسالتو إٔب ا١تُعتصم 
ُب « طوطاليسكمية كتب أرس»ُب وقت كاف يذىب فيو ذلك ا١تذىب، وكتب رسالة 

 وقت آخر، وعدؿ فيو عن رأيو األوؿ.

أمَّا رأيو األوؿ فهو: أفَّ الدين والفلسفة شيء واحد؛ ألهنما يبحثاف مًعا عن اٟتقيقة، 
 واٟتقيقة واحدة، وطريقهما الّبىاف.

وأمَّا رأيو الثاين فهو: أفَّ الفلسفة غَت الدين؛ ألفَّ طريق الفلسفة البحث والنظر 
 الدين اإل٢تاـ والوحي عن طريق الشرع.ابلعقل، وطريق 
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وكذلك سنعرؼ عما قليل أفَّ الكندي قاؿ ْتدوث العآب، وكأنو قد أحسَّ أفَّ القوؿ 
بِقدمو ال يتفق وإثبات خالق لو، كما ىو العقيدة اإلسبلمية، وىذا معناه ُب نظران أفَّ 

ِقدـ العآب، ٓب يكن اطلع الغزإب حُت قرر أف الفبلسفة ا١تسلمُت ٚتيًعا ذىبوا إٔب القوؿ ب
على رأي الكندي ُب ىذه ا١تشكلة، وأفَّ عماده ُب تعرُّؼ رأي الفبلسفة ىو على آراء 

 «.هتافت الفبلسفة»الفارايب وابن سينا كما صرح بنفسو ُب كتابو 

ُب العآب وِقدمو أو حدوثو، وىي من ا١تسائل « فيلسوؼ العرب»وبعد، ما ىو رأي 
لغزإب الفبلسفة من أجلها، وىي من ا١تسائل اليت ٯتكن ْتثها ٦تا نشر حىت ا٢تامة اليت َكفَّر ا

اليـو من رسائلو؟ نستطيع أف نُػَقّرِر أفَّ الكندي يذىب إٔب أفَّ العآب ٤تدث ال قدًن، وأفَّ 
 هللا ىو الذي خلقو بعد عدـ.

مبدعة، »ا ، يعرِّؼ العلة األؤب أبهن«ُب حدود األشياء ورسومها»إنو حقِّا ُب رسالتو 
، وحدُّ اإلبداع ىو ا٠تلق عن عدـ، أو ىو كما يقوؿ «فاعلة، متممة الكل، وغَت ُمتحركة

، وىو  «إ٬تاد شيء غَت مسبوؽ ٔتادة وال زماف»، «إ٬تاد الشيء من ال شيء»اٞتورجاين: 
 ، أي عن عدـ الوجود.«إظهار الشيء عن ليس»كما يذكر الكندي نفسو: 

أبدع العآب، فيجُب أف يكوف العآب غَت موجود، ولو وإذف، ما داـ هللا ىو الذي 
 ٔتادتو قبل وجوده، والنتيجة تكوف أفَّ العآب غَت قدًن.

ُب وحدانية هللا »وليس ىذا فقط، فإفَّ أوؿ فبلسفة اإلسبلـ قد أوضح ُب رسالتو 
 أفَّ جـر العآب ٤تدود، وذلك من مقدمات واضحة معقولة ترتكز (ٗٔ)«وتناىي جـر العآب

على األصوؿ الرًّيضية، إنَّو يرى أفَّ جـر العآب متناٍه، وإال لو فرضنا الضد وفصلنا منو 
 -أي: إبضافة ما فصلناه  -جزًءا ٤تدوًدا كاف الباقي إمَّا ٤تدوًدا كذلك، فيكوف اٞتميع 

ُمتناٍه  ُمتناىيًا؛ ألفَّ اٞترمُت ا١تُتناىيُت يكوف ٣تموعهما متناىًيا حتًما، وإذف يكوف العآب غَت
 ومتناىيًا، وىذا ُخْلف ال ٯتكن.

وإف كاف الباقي غَت متناٍه ٍب ُأضيف إليو ما فصل منو، كاف اجملموع أكّب طبًعا ٦تا  
كاف قبل، ولكنو قبُل وبعد ىو ىو؛ ألنَّو غَت ُمتناٍه، وإذف فالبلمتناىي يُوصف أبنَّو أكّب 
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 وأصغر وىو تناقض.

، كاف كل ما يرتبط بو وما ال ينفصل عنو من وإذا ثبت ىكذا أف جـر العآب متناهٍ 
 ، مكاف وحركة وزماف، ُمتناىًيا ضرورة؛ ألفَّ الزماف ىو مقياس اٟتركة اٟتاصلة عن اٞتـر
واٞتـر ا١تتناىي حركتو متناىية ضرورة، فيكوف زماهنا الناشئ عنها متناىيًا كذلك، ذلك أبفَّ 

 وال يسبق بعضها بعًضا. اٞتـر واٟتركة والزَّماف ال يكوف بعضها دوف بعض

وبعد ذلك؛ إذا ثبت ىكذا أفَّ جـر العآب متناٍه، كاف غَت قدًن ببل شك، وإال إذا  
فيمتنع إذف أف يكوف جـر »كاف ال أوؿ لوجوده كاف غَت متناٍه، وقد ثبت قبُل أنو متناٍه. 

حمْلِدث من ٓب يزؿ، فاٞتـر إذف ٤تدث اضطرارًا، واحملَدث ٤ُتَدث احملِدث، إذف احملَدث وا
، أي: عن عدـ، وىذا اإلحداث ىو اإلبداع، «ا١تضاؼ، فالكل ٤تدث اضطرارًا عن ليس

 أي: اإل٬تاد عن عدـ، كما َسَبق أف ذكر ُب رسالة اٟتدود.

وىكذا نرى أفَّ الكندي يذىُب ُب ىذه ا١تشكلة ا٢تامَّة، مشكلة العآب وصلتو ابهلل، 
، ٥ُتالًفا هبذا مذىب أرسطو حُت ذىب إٔب مذىب رجاؿ علم الكبلـ ُب زمنو بصفة عامة

قدـ العآب، وذلك ما ينبغي أف يُعتّب ببل ريب خطوة كبَتة ُب سبيل التوفيق بُت العقيدة 
 اإلسبلمية وفلسفة اليوانف، كما عرفها ا١تسلموف.

قد ٚتع ُب »وهبذا ٯتكن إٔب حدٍّ كبَت تعليل ما ذكرانه عنو سابًقا عن مًتٚتيو من أنَّو 
يرى أنَّو « دي بور»، وىذا ما جعل «صانيفو بُت أصوؿ الشرع وأصوؿ ا١تعقوالتبعض ت

 (٘ٔ) اوؿ التوفيق بينها وبُت العقل.مع دفاعو عن النبوة كاف ٭تُ 

على أنَّنا فضبًل عما تقدـ أنٌب بدليل آخر ١تا نراه من أفَّ الفارايب مسبوؽ ُب ىذا 
لقاسم اٟتسُت بن الفضل الرَّاغب أنَّو كاف السبيل، وذلك أفَّ البيهقي ذكر ُب ترٚتة أيب ا

من حكماء اإلسبلـ، وأنو ىو الذي ٚتع بُت الشريعة واٟتكمة ُب تصانيفو، وأفَّ من  
 «بُت العقل والشرع تظاُىر، ويفتقر أحد٫تا إٔب اآلخر.»كبلمو: 
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 فارابٕال( 0-2) 

سَت ٓتطا أكثر وإذا تركنا الكندي إٔب من جاء بعده من فبلسفة ا١تشرؽ، ٧تد أننا ن
ثبااًت واستقرارًا، وذلك أفَّ التاريخ حفظ لنا من مؤلفاهتم ما فيو كفاية لتعرُّؼ جهودىم ُب 
ىذه السبيل، نعٍت سبيل التوفيق بُت الدين والفلسفة، مندفعُت إٔب ذلك ببواعث ليس 

ما الكثَت من خشية تعصب العامَّة ورجاؿ الدين، و٤ُتاولة اتقاء  -على ما نرى  -فيها 
 ينجم عادة من مثل ىذا التعصب.

لقد عاش أبو نصر الفارايب حياة ىادئة وادعة، أواًل ببغداد موطن تعلمو ودراستو، ٍب 
انتقل منها إٔب حلب، وأمَتىا سيف الدولة اٟتمداين ا١تعروؼ ٔتيلو للعلم وتشجيعو 

رًّيسة وال  للعلماء، والذي عاش فيلسوفنا ُب كنفو عيشة الزاىد ا١تتصوؼ الذي ال تغَته
هتمو الدنيا وال تفتنو أغراضها، وأخَتًا مات بدمشق، وقد رحل إليها صحبة أمَته عاـ 

 ـ.ٜٓ٘ى/ٜٖٖ

 (ٚٔ)وابن أيب أصيبعة، (ٙٔ)وإف الذي يرجع إٔب ترٚتتو كما ذكرىا ابن خلكاف،
٬تد صدؽ ىذا، وأفَّ الفارايب ٓب يضطهد بسبب  (ٜٔ)والقفطي، (ٛٔ)وصاعد األندلسي،

 الفلسفة.

إذف كانت ٤ُتاولتو ىذه التوفيق بُت الوحي والعقل على ما نرى، ١تا رسخ ُب ذىنو 
صادرًا عن ىذا  -من أفَّ اٟتقيقة واحدة وإف كاف قد يعّبَّ عنها بطرؽ ٥تتلفة؛ ولذلك 

اٞتمع »ُب كتابو ا١تعروؼ: « أفبلطوف»وبُت « ا١تُعلم األوؿ»حاوؿ التوفيق بُت  -ا١تبدأ 
فبل عجب إذف حُت نراه ٭ُتاوؿ التوفيق تطبيًقا ٢تذا ا١تبدأ، بُت  «.بُت رأيي اٟتكيمُت

 اٟتقيقة اليت جاءت عن التفلسف واٟتقيقة اليت جاء هبا الوحي النبوي.

ومهما يكن من أمر العوامل اليت جعلت ا١تُعلم الثاين ٭تاوؿ ىذا التوفيق، فإننا نرى 
ين والفلسفة تتلخص ُب ثبلثة أمور، أفَّ ا٠تطة اليت اختطها لبلوغ غرضو من اٞتمع بُت الد

 أتثػََّره فيها غَت واحد ٦تن أتوا بعده:

أريد بو التوفيق بُت اإللو كما تصوره أرسطو وبُت اإللو كما جاء « ا٠تلق»( مذىبو ُب ٔ)
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 بو اإلسبلـ.

( َجْعلو لكلٍّ من الوحي والعقل مكااًن ّتانب اآلخر، وذلك ابلتسليم ابلنبوة ٕ) 
 ائد الدينية الكبلمية السمعية، مع تفسَت كل ذلك عقليِّا.وا١تعجزات والعق

( التفرقة بُت ا٠تاصة والعامة من الناس، وجْعل تعليم خاص لكلٍّ منهما، وبذلك ٖ) 
 يتوطد السبلـ بُت التفكَت الفلسفي والتفكَت الديٍت.

 فكرٗ اإللُ ّاخللق

أبمره، وال يدـو إال هللا ُب اإلسبلـ ىو ا٠تالق لكل شيء، الذي ال يوجد شيء إال 
ْتفظو، والذي يعلم كل شيء كبَتًا كاف أو صغَتًا ُب أدؽ تفاصيلو، والذي ال واسطة بينو 

 وبُت أحد من خلقو.

احملرؾ »ال ٯُتكن أف يتفق مع إلو أرسطو، وىو  (ٕٓ)ىذا اإللو كما يؤخذ من القرآف
 طونية اٟتديثة.كما نعرؼ من األفبل« الواحد»الذي ال يتحرؾ، وال مع فكرة « األوؿ

ومن أجل ىذا كاف َىمُّ الفارايب وغَته من فبلسفة اإلسبلـ ٤تاولة التوفيق بُت اإللو  
كما جاءت بو الفلسفة، وبُت اإللو كما جاء بو القرآف، وإف كاف ٓب يصحبو التوفيق ُب 

 ٤تاولتو كما سنرى فيما بعد.

بو نصر ُب ىذه وليس من عملنا وال من ا١تمكن ىنا أف أنٌب ٔتا ذىب إليو أ
ُمستلهًما أرسطو وأفبلطوف واألفبلطونية  -ا١تشكلة؛ ولذلك نكتفي أبف نقوؿ إب٬تاز أبنو 

قد انتهى إٔب الذىاب إٔب أفَّ هللا ىو الواحد وا١توجود الضروري من نفسو،  -اٟتديثة 
والّبيء من كل أ٨تاء النقص، والذي ليس ٔتادة، وىو مباين ّتوىره لكل ما سواه، وليس 

 ركًبا بوجو من الوجوه، فهو واحد من كل وجو.م

وىو، ألنو ليس ٔتادة، عقٌل ابلفعل، يعقل ذاتو، فالعقل والعاقل وا١تعقوؿ شيء 
، وهللا ىذا؛ ألنو  واحد ىو الذات، وكذلك فيما يتصل ابلعلم، ذاتو علم وعآب ومعلـو

سائر  سبب وجود كل موجود، يلـز مىت كاف لو ىذا الوجود أف يصدر عنو ضرورة
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العقوؿ »عروؼ ُب نظرية ا١توجودات بطريق غَت مباشر، وذلك على ما ىو م
 (ٕٔ)«.العشرة

وىكذا رأى الفارايب أنو وفَّق بُت اإللو كما جاء ُب الفلسفة وبُت اإللو كما جاء ُب 
 القرآف! كما ٓب ينَس أف ينسب هلل كل صفات العظمة واٞتبلؿ والكماؿ.

ٗ ّما إلَٔا  اليبْ

رأي الفارايب ليست أمرًا فوؽ الطبيعة، وال شيًئا خارقًا للعادة، إفَّ النّب والنبوة ُب 
ليس إال إنسااًن بلغت قوتو ا١تتخيلة غاية الكماؿ، وذلك أبْف ٭تصل لو أواًل العقل 
ا١تنفعل، ٍب بعده العقل ا١تستفاد الذي يكوف بو االتصاؿ ابلعقل الفعاؿ، وحينئذ أيخذ عنو 

اٟتاضرة وا١تستقبلة، أو ٤ُتاكياهتا من احملسوسات، ويقبل ٤تاكيات بطريق الفيض اٞتزئيات 
لو بذلك نبوة ابألشياء ا١تعقوالت ا١تفارقة وسائر ا١توجودات الشريفة ويراىا، فيكوف 

 (ٕٕ)اإل٢تية.

وفيما ٮتتص اب١تعجزات اليت يتقدـ هبا النّب دليبًل على صحة رسالتو، نرى أيًضا أفَّ 
أف النبوة ٥تتصة بقوى  -كما يقوؿ   -ىا العقلي، وذلك مىت عرفنا ٢تا عند الفارايب تفسَت 

قدسية يذعن ٢تا عآب ا٠تلق األكّب، كما يذعن لروح الواحد منا عآب ا٠تلق األصغر، فتأٌب 
 (ٖٕ)من معرفة ما ُب اللوح احملفوظ. ٔتعجزات خارجة عن اٞتِِبلَّة والعادات، وال ٯتنعها شيء

لنَّّب والفيلسوؼ يتصل كلّّ منهما ابلعقل الفعاؿ، والفرؽ وإذف، على رأي الفارايب، ا
بينهما أفَّ األوؿ يناؿ ىذه الرُّتبة بكماؿ قوتو ا١تُتخيلة بعد كماؿ القوة العاقلة طبًعا، على 

 حُت يصل إليها الفيلسوؼ ابلنظر والتفكَت، وليس ىذا ُب رأينا ابلفرؽ الكبَت.

 تصويره للنبوة على ىذا النحو، وتفسَتىا وينبغي ىنا أف نبلحَظ أفَّ الفارايب ُب
تفسَتًا نفسيِّا وعقليِّا كما رأينا آنًفا، ٬تعلها أعلى من الفلسفة، كما ٬تعل النَّّب ىو اإلنساف 

ال يتفق مع ما « دي بور»وىذا ُب رأي  (ٕٗ) الذي بلغ أكمل مراتب اإلنسانية والسعادة.
من الرؤى  -ة اليت ترى أف كل أمور النبوة يؤخذ من فلسفة الفارايب النظرية، ىذه الفلسف

ىو ٦تا ٮتتص ابلقوة ا١تُتخيلة، فتكوف ا١تعرفة اٟتاصلة  -والكشوؼ والوحي و٨تو ذلك 
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 (ٕ٘) دىن مرتبة من ا١تعرفة الفلسفية.عن ذلك أ

، ونعتقد أنو نسي أفَّ ا١تعلم الثاين يشًتط ُب النّب فضبًل عن  «دي بور»ىكذا يرى 
يلة، كماؿ القوة العاقلة، وذلك أبف ٭تصل لو العقل ابلفعل ٍب العقل كماؿ القوة ا١تُتخ
 يتصل ابلعقل الفعاؿ. -كما تقدـ ذكره   -ا١تستفاد الذي بو 

ىذا، والفارايب ُعرؼ بًتكيز الفكرة واإل٬تاز ُب التعبَت عنها، فلعل ٦تا يُعُت على فهم 
هتافت »رية ُب كتابو ا١تشهور نظرية النبوة أْف نقتبس القليل من عرض الغزإب ٢تذه النظ

، ٍب من عرض ابن ميموف، وىو جدُّ ثقة ُب الفلسفة اإلسبلمية وفيما كاف «الفبلسفة
، فذلك كلو تعبَت صادؽ عن نظرية «داللة اٟتائرين»٢تا ُب كتابو  (ٕٙ)لرجا٢تا من آراء،

عند فبلسفة  النبوة لدى الفارايب وابن سينا وابن رشد أيًضا، ومن ذلك نعرؼ ٘تاًما الفرؽ
 اإلسبلـ بُت النّب والفيلسوؼ؛ و٢تذا خطره ُب مسألة التوفيق بُت الوحي والعقل.

يذكر الغزإب عن الفبلسفة ا١تسلمُت أفَّ النّب إنساف بلغت قوتو ا١تُتخيلة الغاية من 
القوة، وٓب تستغرقها اٟتواس، فاستطاعت أف تطلع ُب اليقظة والنـو على اللوح احملفوظ، 

فيها صور اٞتزئيات الكائنة ُب ا١تُستقبل، ويكوف ذلك معجزة للنّب، كما بلغت  وانطبعت
قوتو العاقلة النظرية الكماؿ أيًضا، فصار قويَّ اٟتَْدس، ٔتعٌت سرعة االنتقاؿ من معلـو إٔب 
آخر من غَت حاجة إٔب تعلم، بل يكوف كأنو متعلم من نفسو، ويعتّب ىذا معجزة أيًضا 

 ولكن من نوع آخر.

كذلك أخَتًا بلغت قوتو النفسية والعملية حدِّا تتأثر هبا األمور الطبيعية وتتسخر لو، و 
فكما أفَّ نفس اإلنساف تؤثر ُب جسمو وتؤثر ُب نفوس غَته إذا كانت ىذه القوة النفسية 
العملية قوية فيو، كذلك إذا بلغت ىذه القوة درجة الكماؿ صار من ا١تمكن أف ٗتضع ٢تا 

 ويكوف ذلك من النَّّب معجزة لو من ضرب اثلث. أمور الطبيعة،

حىت إنو إذا تطلعت نفسو إٔب ىبوب ريح أو حدوث زلزلة أو نزوؿ مطر، وذلك 
موقوؼ حصولو عادة على حدوث برودة أو سخونة أو حركة ُب ا٢تواء، ٭تدث ذلك من 

ف ىذا نفسو وتتولد منو تلك األمور من غَت سبب طبيعي ظاىر، على أنَّو يشًتط أف يكو 
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ذي ال الذي ٭تدث ٦تكنًا ُب نفسو، ال ُمستحيبًل كقلب العصا ثعبااًن أو انشقاؽ القمر ال
 (ٕٚ) يقبل اال٩تراؽ واالنشقاؽ.

أفَّ النبوة ىي ُب اٟتقيقة فيض  (ٕٛ)ىكذا يذكر الغزإب ويذكر ابن ميموف من بعده
قوة ا١تتخيلة اثنيًا، وىي من هللا بواسطة العقل الفعاؿ على القوة العاقلة أواًل، ٍب على ال

 أعلى درجة وأكمل رتبة من الكماؿ يستطيع أف يصل إليها إنساف.

و٬تب أف يكوف ىذا اإلنساف قد ملك العلم واٟتكمة بدرجة ينتقل منها من القوة 
إٔب الفعل، وأف يكوف لو العقل الكامل، وأف يكوف تفكَته ورغباتو قد ٗتلصت من األماين 

 اطلة.واألطماع التافهة الب

و٬تُب أف نعلم أيًضا أف فيض العقل الفعَّاؿ ىذا لو كاف على قوة اإلنساف العاقلة 
وحدىا، ال على القوة ا١تتخيلة أيًضا، كاف ىذا اإلنساف من طبقة العلماء الذين يُعِملوف 
النظر والفكر، ولكن ىذا الفيض إف تناوؿ القوتُت مًعا، كاف ىذا اإلنساف من طبقة 

 األنبياء.

ك ٬تُب أف نعلم أفَّ األنبياء اٟتقيقيُت ٢تم ببل ريب اإلدراكات وا١تعرفة العقلية وكذل
النَّظرية، اليت ال ٯُتكن أف يصل إٔب مثلها وال إٔب أسباهبا ا١تَُفكِّروف غَت األنبياء، أي: الذين 
يعتمدوف على القوة النظرية وحدىا، وحقِّا إفَّ الوحي الذي يفيض على القوة ا١تُتخيلة 

نّب مىت وصلت إٔب الكماؿ، ٬تعلو قادرًا على التنبؤ اب١تُستقبل ومعرفة األمور الغيبية كما لل
 لو كاف يدركها ْتواسو.

أقوؿ: ىكذا يستمر ابن ميموف ُب عرضو لنظرية النبوة لدى فبلسفة اإلسبلـ، إف 
نّبُّ الوجود ىذا الوحي يكمِّل أيًضا القوة العقلية ا١تفكرة، وذلك أنَّو هبذا األثر يُدرؾ ال

اٟتقيقي لؤلشياء، كأنو يصل إٔب ىذا بواسطة قضاًّي نظرية تقـو على العقل وتفكَته، فإنو 
حينئذ يكوف العقل الفعَّاؿ قد فاض على القوة العاقلة وجعلها تنتقل من القوة إٔب الفعل، 

 وهبذه القوة يصل الفيض أو الوحي من ىذه القوة إٔب القوة ا١تُتخيلة.

ما ينبغي أف نلتفت ُمطلًقا إٔب ىؤالء الذين ٓب تبلغ القوة العاقلة ومن أجل ذلك 
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النظرية عندىم حد الكماؿ، والذين ٓب يصلوا إٔب أعلى درجة من التفكَت النظري؛ فإفَّ 
الذي يصل إٔب الكماؿ ُب ىذه الناحية وتلك، ىو وحده الذي يصل إٔب ا١تعارؼ 

 يو وصار يوحى إليو، وىو وحده النّب حقِّا.واٟتقائق العليا، وذلك حينما يفيُض العقل عل

وىكذا ينتهي ابن ميموف، وكذلك الغزإب من قبل من بياف نظرية النبوة بصفة عامة 
فسروا النبوة  (ٜٕ)لدى فبلسفة اإلسبلـ، وإٔب أف ىؤالء وابألخص الفارايب وابن سينا،

، وحرصوا ٢تذا على جعل تفسَتًا نفسيِّا عقليِّا رغبة منهم ُب التوفيق بُت الوحي والعقل
النّب أعلى منزلة من الفيلسوؼ، ما داـ ىو نبيِّا وفيلسوفًا مًعا بكماؿ قوتو ا١تتخيلة وقوتو 
النظرية، وىذا اٟترص ُب ىذه الناحية منهم، لو ما يّبره من وجهة نظر ا١تسلمُت 

 وإٚتاعهم على أفَّ أعلى ما ٯتكن أف يصل إليو بشر ىو درجة النبوة.

رآف ذكر ا١تبلئكة ُب آًّيت كثَتة منو، فلم يسع الفارايب إنكاُر وجودىم، ىذا، والق
لكنو ٓب يقل كما يقوؿ ا١تتكلموف عنها إهنا أجساـ قادرة على التشكل أبشكاؿ ٥ُتتلفة، بل 
ذىب إٔب أهنا كائنات معقولة ال رابطة ٢تا اب١تادة، وبعبارة أخرى نراه يُفسرىا أبهنا صور 

 (ٖٓ) بُت مصدر الوحي وا١توحى إليو.صلة ما  ٣تردة عن ا١تادة، وىي

وكذلك القلم واللوح، وقد جاء ذكر٫تا ُب القرآف، ليسا كما يقوؿ ا١تتكلموف أيًضا 
حاين، والكتابة تصوير القلم ملك روحاين، واللوح ملك رو »شيئُت ماديُت، بل 

 (ٖٔ)«اٟتقائق.

رايب شيئًا منو، فإفَّ واليـو اآلخر وما فيو من جزاء: ثواب وعقاب، ال ينكر الفا
لكن ىذا اٞتزاء لن يكوف إال روحيِّا  (ٕٖ)للنفس بعد ا١توت سعادات وشقاوات كما يقوؿ،

٤تًضا، فليس ىناؾ لذائذ وال عقوابت جسمية كما يرى ا١تتكلموف، بل السعادة ليست 
هللا ولذلك كاف يدعو  (ٖٖ) عنده إال أف تتحرر النفس من قيود ا١تادة فتصَت عقبًل كامبًل.

أبف ٬تعل اٟتكمة سبًبا الٖتاد نفسو ابلعوآب اإل٢تية واألرواح السماوية، فتكوف بعد فناء 
 (ٖٗ) البدف من ٚتلة ىذه اٞتواىر الشريفة الغالية.
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 اخلاص٘ ّالعام٘

وأخَتًا ٓب ٮْتَف على ا١تُعلم الثاين ما ُب تفسَته للنبوة وبعض العقائد السمعية من 
الناس عاجزين عن إدراكها؛ ولذلك ٓب يَر بدِّا من تقسيم الناس عسر ُب الفهم ٬تعل أكثر 

إٔب طبقات ثبلث: عامَّة، ورجاؿ دين،  -حسب مراتبهم ُب الفهم والتصديق  -
 وفبلسفة.

ورأى تبًعا ٢تذا التقسيم أنو ٬تب عرض ىذه األمور وأمثا٢تا على أفراد كلٍّ من ىذه 
رىا وفهمها، وهللا ال يكلف نفًسا إال الطبقات، بطريقة تتناسب ومقدرهتا على تصوُّ 

 وسعها، أي إما بتقريبها للفهم بذكر ٤تاكياهتا وأمثا٢تا، وإما بذكر اٟتقائق ٣تردة سافرة.

وفيما ٮتتص إبثباهتا على كل حاؿ، ينبغي أف نلجأ ابلنِّسبة للعامة وأمثا٢تم إٔب 
قية ابلنسبة للقادرين عليها، الّباىُت اإلقناعية اليت تنفعهم، وأف نلجأ إٔب الّباىُت اٟتقي

 ٖ٘أي: ألىل االستدالؿ.

وبعد، ىل ٧تح الفارايب فيما أراده من التوفيق بُت العقل والوحي، أو بُت الفلسفة 
 والدين؟ إننا نرى أنَّو مع ما بذلو من جهد ُب ىذه السبيل من السهل أف نقوؿ: ال.

وصدور العآب عنو « الواحد»وذلك أنَّو على الرَّغم من ٤تاولة الفارايب حل مسألة 
غَت مقبوؿ ُب اإلسبلـ، مع ما انؿ نظرية « أرسطو»وكيفية ىذا الصدور، قد بقي إلو 

 أرسطو من تعديل يرجع إٔب أفبلطوف ومدرسة اإلسكندرية.

وُب اٟتق أف إ٢تًا يصدر العآب عنو ببل إرادة وخلق منو وال نشاط لو، وبينو وبُت ىذا 
 يعلم إال ذاتو. إلو كذلك ال ٯتكن أف يتفق والعقائد الصحيحة العآب وسطاء عديدوف، وال

ُب نظرية الفيض، اليت أراد هبا على ما ىو  -اليت جاء هبا اإلسبلـ، وإف ُعٍت الفارايب 
 ّتعلو سببًا فاعبًل. -معروؼ التوفيَق بُت أرسطو واإلسبلـ 

وىو العآب  - وكذلك تسمية الفارايب للعقوؿ اليت ذىب إليها ليفسر صدور الكثَت
عن الواحد، مبلئكة ليوافق القرآف ُب التسمية ال ٬تعلها حقِّا مبلئكة كما جاء ُب  -
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 اإلسبلـ.

فإفَّ ىذه العقوؿ عنها صدر العآب ُب رأيو، فهي خالقة على ىذا النَّحو، ومبلئكة 
يفعلوف ما القرآف ال شيء ٢تا ُمطلًقا من ا٠تلق أو األمر، بل ىم ال يعُصوف هللا ما أمرىم و 

 يؤمروف، فكيف وتلك العقوؿ!

 الشذشتاىٕ( 0-3) 

وىذا ُمفكر آخر َحِريّّ أف أيخذ مكانو بُت ُمفكري اإلسبلـ بعد أف طاؿ إ٫تالو، 
وىو أبو ُسليماف دمحم بن طاىر بن هبراـ ا١تنطقي السجستاين الذي عاش إٔب أواخر القرف 

 فكَت اإلسبلمي.الرابع ا٢تجري، وإنو ألىل ألف يتحدث عنو مؤرخ الت

وىو تلميذ ٭تِت بن عدي تلميذ الفارايب، ولكنَّو كاف أنبو ذكرًا من شيخو، كما كاف 
، «ا١تقابسات»شيًخا ُب الفلسفة أليب حياف التوحيدي، الذي ترؾ لنا ُب كتابيو: 

الكثَت ٦تا كاف ٬تري ُب ٣تالس أيب سليماف، ىذه اجملالس اليت كانت « اإلمتاع وا١تؤانسة»و
ابلعلماء واٟتكماء يبحثوف ُب نواٍح ٥تتلفة من الِعلم والفلسفة، وكاف ا١تُتجادلوف ٖتفل 

يلجئوف غالبًا إليو؛ فيكوف رأيو ىو الرأَي الفصل فيما كانوا يتحدثوف فيو، وال َعَجب، فقد  
قنًا فاضبًل ُب العلـو اٟتكمية، ُمت»كاف السجستاين، كما يذكر ابن أيب أصيبعة ُب ترٚتتو، 

 (ٖٙ) «لًعا على دقائقها.٢تا ُمط

وابلرجوع إٔب أيب حياف ُب كتابيو ا١تذكورين آنًفا، ٧تده يصف شيخو السجستاين أبف  
أدقهم نظرًا، وأصفاىم فكرًا، وأظفرىم »كاف من بُت ا١تعنيُت ابلفلسفة ُب عصره، كاف 

أيها »وكذلك ٧تد أفَّ أحد تبلميذه وىو الطبيب ا١تعروؼ بفَتوز يقوؿ لو:  (ٖٚ) «ابلدرر.
السيد، وهللا ما ٧تد شفاء لداء اٞتهل إال عندؾ، وال نظفر بقوت النفس إال على 

وأنو أخَتًا كاف يعيُش إٔب سنة  (ٖٛ) «لسانك، وال نعلم يقينًا إال ُْتسن تعريفك.
 (ٜٖ)ى.ٜٖٔ

أفَّ الروح اليت كانت تسود أاب سليماف ومن يلتفوف  ٗٙكما نَعِرؼ من ا١تقابسة رقم 
ماء العصر ومفكريو، ال يُسأؿ أحد عن بلده وال عن ملتو، كانت ُمستمدة حولو من عل
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من حكمة يرجعها أبو ُسليماف نفسو إٔب أفبلطوف، وىذه اٟتكمة تتلخص ُب أفَّ اٟتق ٓب 
يصبو واحد وحده، بل ُب كل رأي نصيب منو قلَّ أو كثر؛ و٢تذا ال معٌت للتعصب ١تذىب 

 (ٓٗ) سفة.عقوؿ أف يقـو خبلؼ بُت الدين والفلعلى مذىب، ومن ٍب أيًضا ليس من ا١ت

على أف ا٠توؼ من رجاؿ الدين ومن يتأثروف هبم من العامة وأمثا٢تم، كاف لو أثره ُب 
أيب سليماف وأصحابو، وذلك أنو بينما كانوا أحرارًا ُب تفكَتىم وَجَد٢ُتم ُب ٣تالسهم 

 (ٔٗ) الدينية السائدة ُب العصر. ا٠تاصة هبم، كانوا حذرين من أف يُعرؼ ما ال يتفق والروحَ 

ونقوُؿ بعد ىذه األمور الَعامَّة عن السجستاين ومركزه ُب زمنو، وعن الروح اٟترة اليت  
كاف لو رأيو ُب تقسيم الناس إٔب عامَّة   -مثل شيخو الفارايب  -كانت تسود ٣تالسو: إنو 

الدين والفلسفة، وخاصة، وُب العآب ووجوده، وُب العبلقة اليت ٬تُب أف تقـو بُت 
 وسنتناوؿ كبلِّ من ىذه ا١تسائل إب٬تاز.

٘ ّاخلاص٘  العام

ينقسم الناُس ُب رأيو حسب عقو٢تم واستعدادىم للنظر والفكر، إٔب عامَّة وخاصة، 
األؤب: ليس ٢تا أف تتصل ابٟتكمة أو تتطاوؿ إٔب غرائب الفلسفة، وذلك لرداءة عقو٢تا 

رى: ٢تا أف تبحث من ذلك ما تريد؛ ألهنا تعيش هبا وضآلة معارفها وخبث نفوسها، واألخ
 (ٕٗ) ائل النفس ما يعصمها عن الضبلؿ.و٢تا، و٢تا من فض

و٢تذا يُفسر السجستاين َعدـ صفاء التوحيد ُب الشريعة من شوائب الظنوف 
واستعماؿ األمثاؿ، كما صفا ذلك ُب الفلسفة، أبف الكبلـ )يُريد الشريعة( الذي يُراد بو 

ناس ٚتيًعا ال بدَّ أف يكوف مرَّة مبسوطًا وأخرى موجزًا، وَمرَّة صر٭تًا ومرة فيو رمز صبلح ال
كاف ٚتيع ما جاء بو الشَّرع من ىذا الضرب ليجد ا٠تاصِّيُّ فيو إشارة »وتعريض؛ ولذلك 

 (ٖٗ) «فيو، والعامِّيُّ عبارة تكفيو.تش

رى ضرورة أتويل ما اشتملت ونعتقد أفَّ ىذا التعليل يدلنا على أفَّ السجستاين كاف ي
 عليو الشريعة من رموز وأمثاؿ للخاصة القادرة على التأويل.
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وكاف الطبيعي مع ىذا أف يُفرؽ أبو سليماف بُت طريقة ا١تتكلمُت وبُت طريقة 
 (ٗٗ)الفبلسفة ُب ْتث ا١تسائل اإل٢تية أو العقيدية، وذلك ما بَػيَّنو لنا تلميذه التوحيدي،

 شدة ىؤالء ا١تُتكلمُت الذين ٓب يفرقوا ُب تعاليمهم بُت العامة وا٠تاصة.ومن ٍب نراه ينقد ب

 اهلل ّالعامل

ونستطيع أف نستِشفَّ ٦تا رواه لنا أبو حياف عن شيخو ُب ىذه ا١تُشكلة، وىو قليل 
جدِّا، أفَّ السجستاين يرى أنَّو يصح أف يُقاؿ إف العآب قدًن و٤تدث، قدًن إذا نظران إٔب 

وية اليت ال تتكوف وال تفسد، و٤تدث إذا نظران إٔب العآب األرضي، فنجد األجراـ العل
الكوف والفساد يتعاقباف على األشياء، أو ىو قدًن من انحية ا١تادة، و٤تدث من انحية 

قدًن »الصور اليت تتعاقب عليها، وىذا ما يُػْفَهم من قولو عن العآب ُب بعض ا١تقابسات: 
 (٘ٗ) «ادة(، حديث ابلتخطيط.صل أو ا١تابلسُّوس )أي: األ

وُب مسألة ا٠تلق نستطيُع أف نُػَقّرِر أنو يرى أف العآب فعل هللا، ٔتعٌت أنَّو معلوؿ عنو  
كما يقوؿ الفبلسفة، ولكنو مع ىذا ال يرى أف يُقاؿ إف هللا فاعل ابالضطرار؛ ألف ذلك 

فعاؿ، وإ٪تا هللا يفعل صفة العاجز، وال ابالختيار ألفَّ ُب االختيار معٌت قوًّيِّ من االن
ويصدر عنو العآب بنحو أشرؼ من ىذا وذاؾ يضيق عنو االسم، بل إف قولنا ابلنسبة إٔب 

 (ٙٗ) هللا: يفعل وفاعل، ىو كبلـ يُطلق على حدِّ اجملاز وا١تعتاد من الكبلـ.

وإذا كاف العآب قد صدر عن هللا ابعتباره علَّة لو، فإنو يتحرؾ ٨توه ابلشوؽ ابعتبار 
 (ٚٗ) ؤلشياء اليت إليو تتحرؾ ٚتيًعا. الغاية األؤب والغاية القصوى، وابعتباره ا١تُحرؾ لهللا

 الدًٓ ّالفلشف٘

وللسجستاين ُب العبلقة اليت ينبغي أف تكوف بُت الدين والفلسفة رأي واضٌح قاطٌع، 
ّتهود من  وىو وليد التفكَت واإلدراؾ العميق للغاية من كلٍّ منهما، كما ىو وليد االعتبار

حاولوا ٖتديد ىذه العبلقة من معاصريو، وىذا الرَّأي ىو وجوب الفصل التاـ بُت الشريعة 
والفلسفة؛ وذلك ١تا بينهما من اختبلؼ ُب الطبيعة والغاية والوسيلة إٔب ىذه الغاية، وُب 
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 منطقة النفوذ إف صح ىذا التعبَت.

فاء، الذين يزعموف أنو لقد عرض عليو تلميذه التوحيدي بعض رسائل إخواف الص
مىت انتظمت الفلسفة اليواننية والشريعة العربية فقد حصل الكماؿ، فقاؿ بعد أف 

ظنوا ما ال يكوف وال ٯتكن وال يُستطاع، ظنوا أنو ٯتكنهم أف يدسوا الفلسفة ُب »اختّبىا: 
 الشريعة، وأف يضموا الشريعة ُب الفلسفة، وىذا َمراـ دونو َحَدد؛ أي دفع ومنع.

يل لو: وٓب؟ قاؿ: إفَّ الشريعة مأخوذة عن هللا عز وجل بواسطة السفَت بينو وبُت ق
ا٠تلق من طريق الوحي، وُب أثنائها ما ال سبيل إٔب البحث عنو والغوص فيو، وال بد من 

، «ىبلَّ »ويزوؿ « كيف»ويبطل « ٓبَ »التسليم للداعي إليو وا١تنبو عليو، وىنا يسقط 
 (ٛٗ) «ح.ُب الري« لو وليت»ويذىب 

ٍب يذكر بعد ذلك أنو لو كاف اٞتمع بُت ىذين الطرفُت جائزًا و٦ُتكنًا، لكاف هللا قد 
نبو عليو، وكاف صاحب الشريعة يكمل شريعتو ابلفلسفة، لكنو ٓب يفعل ذلك وال وكلو إٔب 

 س هنى عن ا٠توض ُب ىذه األشياء.غَته من خلفائو والقائمُت بدينو، بل إنو على العك

(ٜٗ) 

١تصلحة عامة هُني عن ا١تراء واٞتدؿ ُب الدين على عادة »ا يرى أبو ُسليماف أنو و٢تذ
ا١تتكلمُت الذين يزعموف أهنم ينصروف الدين، وىم ُب غاية العداوة لئلسبلـ وا١تسلمُت، 

 (ٓ٘) «وأبعد الناس عن الطمأنينة واليقُت.

أيو انقصة، وأهنا ُب حاجة على أنَّو ال ينبغي أف يُفهم ٦تا تقدـ آنًفا أفَّ الشريعة ُب ر 
ألف تكمل ابلفلسفة، إنو إف أخذان كبلمو حرفيِّا ال خبئ لو، يُريد أف يقوؿ إفَّ كبلِّ من 
الشريعة والفلسفة ٗتالف األخرى ُب طبيعتها وغايتها، ُب طبيعتها كما وضح ٦تا سبق، وُب 

الفلسفة تكوين العقل غايتها ألفَّ غاية الدًّينة إكماؿ النفس ابلفضيلة، وغاية اٟتكمة أو 
ابٟتقائق وا١تعرفة، أو أفَّ الفلسفَة، كما يقوؿ، صورُة النفس، والدًّينَة سَتُة النفس، فكلّّ 

فكل ما ٬تب إذف ىو عدـ خلطهما،  (ٔ٘) منها يكمل اأُلخرى، وإذف فبل تناقض بينهما.
 وحينئذ تتم السعادة ألصحاب ىذه وأصحاب تلك.
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الذي سنتناولو بشيء من البسط عند « سبينوزا»رأَي والسجستاين يذكران برأيو ىذا 
الكبلـ عن العبلقة بُت الوحي والعقل عند ابن رشد، وذلك حُت يذىب صاحب 

إٔب أفَّ الغاية من الفلسفة ىي اٟتقيقة، والغاية من العقيدة ىي الطاعة « األخبلؽ»
 (ٕ٘) نبغي فصل كلٍّ منهما عن األخرى.والتقوى؛ و٢تذا ي

أفَّ الدين حق مثل الفلسفة؛ و٢تذا « سبينوزا»ين يرى على الضد من ولكن السجستا
إفَّ الفلسفة حق، ولكنها ليست من الشريعة ُب شيء، »٧َتِده يقوؿ ُب موضع آخر: 

وذلك أبفَّ الفلسفة مصدرىا « والشريعة حق، ولكنها ليست من الفلسفة ُب شيء.
إال ٔتقدار ما يشدُّ أزره؛ و٢تذا « يفك»وال « ٓبَِ »العقل، والدين مصدره الوحي، وليس فيو 

االختبلؼ ُب ا١تعُت والطبيعة، ٬تُب عدـ خلط أحد٫تا ابآلخر، وكلُّ من حاوؿ رفع ىذا 
 (ٖ٘) فقد حاوؿ نفي الطباع وقْلب األصل وعْكس األمر، وىذا غَت ُمستطاع.

 وبعد، ىكذا رأينا السجستاين يوجُب الَفصل بُت الشريعة والفلسفة، وأنو ٓب يكن
يعنيو أو يرضيو أف ٮتلط بينهما أو أف يعمل على التوفيق بينهما إبْتباع إحدا٫تا لؤلخرى، 

تفسَت العقائد الدينية تفسَتًا نفسيِّا وعقليِّا؛ ليكوف ذلك  -كالفارايب مثبًل   -كما ٓب ٭تاوؿ 
وسيلة للتوفيق، بل إنو جعل لكلٍّ من ىذين الطرفُت ا١تُختلفُت طبيعة ووسيلة وغاية، 

 ائفة خاصة من الناس هبا تصل إٔب السعادة.ط

 مشكُْٓ( 0-4) 

ننتقل اآلف إٔب اٟتديث عن فيلسوؼ آخر جاء بو الزَّمن بعد الفارايب، وإف كانت 
شهرتو ابلفلسفة العملية )األخبلؽ( أكّب من شهرتو ابلفلسفة النظرية اإل٢تية، ومع ىذا 

والشريعة ما ٬تعلنا نذكر كلمة عنو قبل أف  فإفَّ لو من اٞتهد ُب ٤ُتاولة التوفيق بُت اٟتكمة
 نصل إٔب تلميذ الفارايب األشهر، نعٍت بو ابن سينا أو الشيخ الرئيس.

أبو علي أٛتد بن يعقوب، الذي ٚتع بُت علـو « مسكويو»وىذا الفيلسوؼ ىو 
اللغة والتاريخ والطب، والذي كاف ذا حظوة لدى السلطاف عضد الدولة بن بُػَويِْو حىت 

كما يقوؿ حاجي خليفة وًّيقوت، أو عاـ ى ٕٔٗصاحب خزائنو، وقد توُب عاـ  جعلو
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 (ٗ٘) كما يذكر القفطي.ى ٕٓٗ

وقد وافق مسكويو الفارايب ُب بعض النقط اٞتوىرية ُب تفكَته؛ ألنو هنل معو من 
 الكندي أكثر كما يقوؿ دي معُت واحد وىو الفلسفة اليواننية، وإف كاف ميلو إٔب

 (٘٘)بور.

مسألة التوفيق من تلك النقط اليت وافق ا١تعلَم الثاين فيها، وذلك بتفسَته  و٧تد
النبوَة مثلو تفسَتًا عقليِّا يضعف الفرؽ بُت النّب والفيلسوؼ ويزيد الصلة بينهما، 
وبتأكيده اٟتاجة إٔب النبوة؛ ألفَّ الفلسفة ال تغٍت عنها ٞتميع الناس، وبغَت ىذا وذاؾ ٦تا 

ما رجاَؿ الدين وعلم الكبلـ، مثل وجود العآب عن عدـ، وخلود  وافق فيو على ٨توٍ 
 النفس، واٞتزاء األخروي.

حقِّا النّب عند مسكويو ىو إنساٌف َيصل بتأثَت العقل الفعاؿ ُب قوتو اٟتاسة وقوتو 
ا١تُتخيلة إٔب اٟتقائق اليت يصل إليها الفيلسوؼ، ال فرؽ بينهما إالَّ أفَّ ىذا قد وصل إليها 

ا من أسفل إٔب أعلى: من قوة اٟتسِّ إٔب قوة التخيل إٔب قوة الفكر اليت يُدرؾ هبا ما مرتقيً 
ُب العقل الفعاؿ من حقائق، على حُت يتلقى النَّّب نفس اٟتقائق منحطة إليو من أعلى، 

 أي: من العقل الفعَّاؿ أيًضا.

فيلسوؼ أسرع وألفَّ اٟتقائق اليت يُدركها كلّّ من النّب والفيلسوؼ واحدة، كاف ال
والناس  (ٙ٘) من غَته لتصديق ما أيٌب بو النّب وقبولو؛ وذلك ألنَّو جاء ٔتا ال ينكره عقلو.

ُب حاجة إٔب األنبياء ١تعرفة األعماؿ النافعة اليت هبا تكوف سعادة اإلنساف، وإف كاف 
 (ٚ٘) معرفة صحة ما دعوا إليو ابلنظر الصحيح تكوف من جهة اٟتكماء.

، كما يقوؿ، ٦تن يستحق أف يُسمى فيلسوفًا ُب إثبات الصانع عزَّ وٓب ٮتتلف أحدٌ 
وىو قد أبدع األشياء كلها ال من شيء؛  (ٛ٘)وجل، وال ُحكي عن واحد منهم أنو جحده،

 (ٜ٘) اف ال من موجود، أعٍت من العدـ.ألنو ال يصح اإلبداع إال إذا ك

زى على ما عملت ُب الدار وسُتج (ٓٙ)والنفس جوىر ابٍؽ ال يقبل ا١توت وال الفناء،
األخرى، إالَّ أفَّ سعادهتا وشقاءىا اللذين سيحصبلف ٢تا بعد ُمفارقة البدف أمور روحية 
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يست من اللذات اٟتقيقية ُب تُناسب معِدهنا وجوىرىا؛ ألفَّ اللذات اٞتسمانية ل
 (ٔٙ)شيء.

 سٔيا ابً( 5 -0) 

شيخ الرئيس يُعٌت ٔتسألة وأخَتًا فيما ٮتتص بفبلسفة ا١تشرؽ ومفكريو، ٧تد ال
« النجاة»التوفيق بُت الدين والفلسفة ُب كثَت من رسائلو وكتاابتو، وٓتاصة ُب كتابيو 

فقد خصص بضع صفحات من كلٍّ من ىذين الكتابُت للغرض الذي  (ٕٙ)،«اإلشارات»و
 عمل شيُخو الفارايب.

رٝتو، وُب ا٠تطة  وٓب يتأثر بو فقط ُب العمل ٢تذا الغرض، بل كذلك ُب الطريق الذي
اليت اتبعها ُب ٤تاولتو، نعٍت تقريَب كلٍّ من الفلسفة والدين لآلخر، وتفسََت عقائد الدين 
وشعائره تفسَتًا يرضاه العقل وال ينأى بو عن الشريعة، وبتقسيم الناس إٔب طبقات، لكلٍّ 

 منها طريقها ُب الفهم والتصديق واالستدالؿ.

وؿ ُب ذلك عن ابن سينا ُب ىذه النواحي، حىت ال وال نرى ىنا ضرورة لتفصيل الق
يكوف إعادة وتكريرًا ١تا ذكرانه عن الفارايب، ومع ىذا نقوؿ أبنو يكفي الرجوع ١تا جاء ُب  

و من كتاابتو لنتبُت أنو يرى أفَّ النبوة ىي الفيض واإل٢تاـ عن العقل الفعاؿ، وأفَّ النّب ى
 (ٖٙ) يقبل ىذا الفيض ببل واسطة.

رى أنَّو لصبلح الناس والعآب البد من وجود نّب، وأف يكوف إنسااًن يتميز وكذلك ي
اب١تعجزات ليصدقو الناس ويتبعوه، وا١تعاد ُب الدار األخرى مقبوؿ من الشرع والعقل 

لي روحي يناسبها، وكذلك مًعا، وسعادة النفس بعد فناء البدف تكوف بشيء عق
 (ٗٙ)شقاؤىا.

ة، ولكل طبقة حظها من العقل واالستعداد واإلدراؾ، والناُس طبقات: عامَّة وخاصَّ 
وطريقها ُب الفهم والتصديق؛ و٢تذا كاف األنبياء وأجلَّة فبلسفة اليوانف يستعملوف ُب  

أف يقف على العلم أعرابيِّا ملسو هيلع هللا ىلص كبلمهم ا١تراميز واإلشارات؛ ولذلك أيًضا ما كاف حملمد 
 (٘ٙ) ٦تن أرسل إليهم من البشر كافة. جافِّا أو مثلو
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ونُشَت بعد ىذا إٔب أتويل الشيخ الرئيس ١تا جاء ُب الشريعة عن ا١تبلئكة والعرش، 
و٢تذا كاف من اٟتق ما الحظو الدكتور  (ٙٙ)والصراط واٞتنة والنار، والعقاب والثواب،

 (ٚٙ) ُب ىذه الناحية إٔب حدٍّ كبَت. مدكور من أتثره بشيخو الفارايب

إٔب أفَّ ابن سينا حاوؿ أف ٮتفف من غلوِّ أرسطو ولكن من اٟتق مع ذلك أف نُشَت 
إببعاد إ٢تو أو ٤ُتركو األوؿ عن العآب، فخالف الفارايب فيما ذىب إليو من أفَّ هللا ال يعلم 
إال ذاتو، وجعلو يعلم ما ٬تري ُب العآب علًما كليِّا عامِّا ال جزئيِّا خاصِّا، أي: يعلم العآب وما 

باره السبب األوؿ الذي من أسباب ومسببات عنها، أو ابعت يكوف فيو ابعتباره سلسلة
 (ٛٙ)صدر عنو.

ىذا، ونرى من ا١تفيد أف نُشَت ىنا بعد ما تقدـ إٔب أفَّ ابن سينا اندفع ُب ٤تاولتو 
التوفيق بُت الشريعة والفلسفة بعوامل ليس منها على ما نرى خشيُة اضطهاده بسبب 

 الفلسفة.

جع العلم والعلماء، والتفكَت وا١تفكرين، واتصل شطًرا لقد عاش أبو علي ُب بيئة تش
 من حياتو بُسلطاف ٓتارى نوح بن نصر الساماين ا١تعروؼ ْتبو للعلم، وأفاد كثَتًا من كتبو.

وأمَّا ما أصابو بعد وفاة أبيو من االضطراب الكبَت ُب حياتو، فإفَّ سببو اشتغالو 
ي كاف مليئًا ابلفوضى والدسائس، حىت إنو  ابلسياسة واتصالو ابألمراء ُب ذلك العصر الذ

كما يروي صاحبو أبو عبيد اٞتوْرجاين وٕب الوزارة لشمس الدولة أمَت ٫تداف، ٍب اضطرب 
عليو اٞتند وأغاروا على داره وهنبوا ٚتيع ما كاف ٯتلكو، وسألوا األمَت قتلو فامتنع واكتفى 

ى ٕٛٗضطربة حىت مات عاـ بنفيو، ٍب عاد اثنيًا للوزارة، وىكذا ظل ٭تيا حياة مُ 
 (ٜٙ)هبمذاف.

ونريد بذلك أف نُدلِّل على أفَّ ابن سينا انبعث إٔب التوفيق بُت الشريعة والفلسفة 
ابلباعث الذي أشران إليو أكثر من مرة، وىو أفَّ ىذا التوفيق يُعٌت بو الفيلسوؼ الذي لو 

صورتُت ٥ُتتلفتُت، أي: الوحي دين ٭ترص عليو، وذلك ليوائم بُت ما يراه حقِّا وإف كاف ُب 
 والعقل مًعا.
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ٕ ّابً طفٔل(ال) املغرب يف( 2)   بطلْٔس

 البطلْٔسٕ( 2-0) 

تلك كانت عنايَة فبلسفة ا١تشرؽ اإلسبلمي ومفكريو بتحديد العبلقة بُت الدين 
والفلسفة، فمنهم، كما عرفنا، من رأى وجوب الفصل بينهما، مثل السجستاين، ومنهم 

بينهما، مثل الكندي والفارايب وابن سينا، وكذلك شغلت ىذه ا١تسألة  من رأى التوفيق
 فبلسفة ا١تغرب وُمفكريو أيًضا، ونبدأ منهم ابلبطليوسي.

ى ٗٗٗوىو عبد هللا بن دمحم بن السيد البطليوسي، الذي ُوِلَد ُب بطليوس سنة 
ويظهر أفَّ  (ٓٚ) ، وكلتا٫تا من ببلد األندلس كما ىو معروؼ.ىٕٔ٘وتوُب ُب بَلْنسية سنة 

شهرتو ابللغة واألدب وغَت٫تا من العلـو اإلسبلمية قد غطت على شهرتو ابلتفكَت 
 الفلسفي؛ ولذلك ال نعلُم أحًدا دَرسو قبلنا من ىذه الناحية.

على أنو قد عاِب مشكلة التوفيق بُت الدين والفلسفة، ويظهر أفَّ طريقتو ُب ذلك 
قبلئد »ه الفتح بن خاقاف يقوؿ عنو ُب كتابو جعلتو مرضيِّا عنو، ىا ىو ذا معاصر 

لو ٖتقق ُب العلـو اٟتديثة والقدٯتة، وتصرٌُّؼ ُب طرقها القوٯتة، ما خرج «: »العقياف
 «ٔتعرفتها عن مضمار شرع، وال نكب عن أصل للسنة وال فرع.

واآلف كيف عاِب ىذه ا١تُشكلة؟ نستطيع أف نُػَقّرَِر بعد معرفة ما ترؾ البطليوسي من 
كتاب اٟتدائق ُب ا١تطالب العالية »مؤلفات أبنَّو خصص واحًدا منها ٢تذه ا١تسألة، وىو 

 وأنَّو عاٞتها أثناء ْتث ىذه ا١تسائل: (ٓٚ) «الفلسفية العويصة.

 ( هللا ووجود العآب عنو.ٔ)

 ( علم هللا ومشولو.ٕ)

 ( ٖتبيب الفبلسفة القدامى إٔب ا١تسلمُت.ٖ)

 لوحي على ما يصل إليو العقل.( علوُّ ما أيٌب بو اٗ)
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 ( خلود الروح أو النفس والبعث.٘)

وسنتناوؿ كبلِّ من ىذه ا١تسائل إب٬تاز؛ لنعرؼ ا٠تطة اليت اصطنعها ليصل إٔب ما أراد 
 من التوفيق بُت الشريعة والفلسفة، ومرجعنا ُب ىذا كلو ىو كتاب اٟتدائق السابق ذكره.

 اهلل ّّدْد العامل عيُ

ألة ٧تد عند البطليوسي نظرية فيض ا١توجودات عن هللا، ابعتباره العلةَ ُب ىذه ا١تس
األؤب أو السبب األوؿ ٢تا، على أنو علة ُمباشرة ألوؿ موجود وغَت مباشرة ١تا بعده، كما 
٧تد عنده نظرية العقوؿ العشرة، وىذا وذاؾ على النحو الذي نعرفو عن الفارايب وابن 

 سينا.

د األعداد ٚتيعها عن الواحد، فكل عدد معلوٌؿ لسابقو ال وٯُتثَّل ذلك لنا بوجو 
يوجد إال بتوسطو، وإف كاف الواحد علة ٢تا ٚتيًعا؛ إذ كاف ال يصح وجود األبعد إال 

 (ٕٚ) «لواحد علة العلل وسبب األسباب.إفَّ ا»بوجود األقرب، وىذا معٌت ما يُقاؿ 

عن هللا بوجود األعداد إٔب ما  والبطليوسي ٯتضي ُب ىذا التمثيل، ٘تثيل وجود العآب
ال هناية عن الواحد، لينتهي من ىذا إٔب حل ىذه ا١تشكبلت: ِقَدـ العآب أو حدوثو، 
وجوده عن مادة أؤب قدٯتة أو من العدـ كما يقوؿ الدين، وكيف تصدر الكثرة عن 

 الواحد بغَت تكثُّر ُب ذاتو.

ود من الواحد من غَت حركة وكما أفَّ األعداد كلها اقتبست الوج»ولذلك يقوؿ: 
وال زماف وال مكاف، وٓب ٭تتج الواحد ُب إ٬تادىا إٔب شيء آخر غَت ذاتو، فكذلك حدوث 
ا١توجودات عن الباري تعأب بغَت حركة، وبغَت زماف، وبغَت مكاف، ومن غَت أف ٭ُتتاج ُب 

 إ٬تادىا إٔب شيء غَته.

، وال يُبطل ذلك أف تكوف وكما أف الواحد ال يوصف أبنو تقدـ األعداد ابلزماف
األعداد ٤ُتدثة عنو، فكذلك الباري ال يوصف أبنو تقدـ العآب ابلزماف، وال يبطل أف 

 يكوف العآب ٤تداًث عنو.
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وكما أفَّ الواحد ال يتغَت عن الوحدانية بكثرة ما حدث من األعداد عنو، وٓب يوجب 
ث العآب وكثرتو ال يُوِجُب تغَت ذلك تكثػُّرًا ُب ذاتو وال استحالة ُب جوىره، فكذلك حدو 

 (ٖٚ) إٔب آخر ما قاؿ.« ثرًا ُب ذاتو.الباري ُب وحدانيتو، وال تك

وكذلك ٯتضي ُب ىذا التمثيل؛ لَيِصَل إٔب أفَّ العآب ٤تتاج ُب وجوده ودوامو لوجود 
ىو  هللا؛ فلو ارتفع الرتفع، وأفَّ األمر ليس ابلعكس، فلو ارتفع العآب ٓب يرتفع هللا، كما

 اٟتاؿ ابلنِّسبة للواحد واألعداد ا١توجودة بو.

أفَّ وجود هللا وجود ُمطلٌق؛ ألنَّو ال ٭تتاج ُب وجوده إٔب غَته، ووجود »ومعٌت ىذا 
أو  (ٗٚ) «ا١توجودات كلها وجود مضاؼ؛ ألفَّ وجودىا مقتبس من وجوده وفائض عنو.

 -هبا قوامو و٘تيزه عن سواه  اليت -بعبارة أخرى، إفَّ سرًّيف الوحدة من الباري تعأب 
لؤلشياء ىو الذي كوَّهنا، وأفاض الوجود على َمرَاتبها وصَتَّ بعضها علبًل لبعض، وىو 
تعأب علة وجود اٞتميع؛ ولذلك ٝتَّوه علة العلل، والفاعل ا١تطلق والفاعل ابٟتقيقة؛ ألفَّ 

 (٘ٚ) فعل غَته إ٪تا ىو فعل ابجملاز.

بطليوسي أنَّو قد وفق بُت الشريعة والفلسفة، وذلك ىكذا ُب ىذه الناحية يرى ال
ابلقوؿ ابهلل ا٠تالق للعآب من ال شيء، وإف كاف ذلك بطريق الِعلِّية ا١تُباشرة ألوَّؿ موجود 
وغَت ا١تباشرة للموجودات اأُلخرى، وكذلك بذىابو إٔب أفَّ القوؿ ْتدوث العآب عنو ال 

مر ابلنسبة للواحد ما وجد عنو من األعداد يقتضي تقدـ هللا عنو ابلزماف، كما ىو األ
األخرى، وذلك ما ال يستطيع أحد أف يقوؿ ٓتبلفو، ما داـ أف هللا ىو العلة األؤب لوجود 

 العآب، والعلة ال تتقدـ على معلو٢تا ابلزماف.

 عله اهلل ّمشْلُ

، أو أنو إٔب أفَّ هللا ال يعلم غَته -كالفارايب   -وىنا نرى البطليوسي ينقد من ذىب 
يعلم غَته من ا١توجودات على ٨تو كلِّيٍّ ال جزئي، كما ذىب إليو ابن سينا مثبًل، وىؤالء 

وىذا الفهم « إفَّ هللا ال يعلم إال نفسو.»وأولئك يستندوف إٔب قوؿ الفبلسفة القدامى: 
م ٢تذه القولة يصفو البطليوسي أبنو جهل وسوء أتويل لكبلـ القدامى، وأهنم براء ٦تا توىَّ 
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 ىؤالء عليهم.

وبعد أف اجتهد ُب شرح ىذه العبارة ا١تأثورة على أربعة أوجو، وكل منها ينتهي إٔب 
ىذا ا١تبدأ: إذا علم هللا نفسو فقد علم كل وجود اتبع لوجوده، أخذ ُب التدليل على أفَّ 

نعنا من الفبلسفة قد أرادوا بذلك أفَّ هللا عآب بكل شيء؛ ألنَّو عقل ٣ترد عن ا١تادة اليت ٘ت
إدراؾ األشياء، وينتهي من ذلك إٔب إبطاؿ ما ذىب إليو كلّّ من الفارايب ومتَّبعيو وابن سينا 

 ومتبعيو.

وأخَتًا يستند ُب مناقشتو ٢تذه ا١تذاىب إٔب ما جاء ُب القرآف من آًّيت تثبت علم 
أفَّ ما جاء ُب هللا الشامل لكل شيء، كبَتًا كاف أو صغَتًا، وكليِّا كاف أو جزئيِّا، مؤكًدا 

 (ٙٚ) ىذه ا١تسألة من األقواؿ ا١تأثورة عن الفبلسفة الُقدامى يُطابق ما ورد ُب الشريعة.

 حتبٔب الفالسف٘ القدامٙ للنشلنني

نكتفي ىنا ابإلشارة إٔب ما حاولو ُب ا١تسألة السابعة، نعٍت علم هللا الشامل لكل 
أفَّ هللا يعلم كل  -جاء بو اإلسبلـ  كما  -شيء، من أفَّ الفبلسفة اليوانف القدامى يروف 

 شيء، ومن أف ما قيل عنهم ٦تا ٮتالف ىذا ليس مأاته إال من اٞتهل وعدـ فهم كبلمهم.

ٍب نُشَت إٔب ما ذكره ُب أثناء عرض رأيو، أو ابألحَرى الرأي الذي ارتضاه عن 
أرسطوطاليس فهذا مذىب »الفارايب وابن سينا ُب مسألة وجود العآب عن هللا، من قولو: 

كما   (ٚٚ) «وأفبلطوف وسقراط، وغَتىم من مشاىَت الفبلسفة وزعمائهم القائلُت ابلتوحيد.
يَذُكر عند الكبلـ على عدـ فناء النَّفس وخلودىا، أفَّ ىذا ىو مذىب سقراط 

 (ٛٚ) وأرسطوطاليس وأفبلطوف وسائر زعماء الفبلسفة.

وحيد وعلم هللا الشامل إٔب سقراط ولسنا اآلف ُب مقاـ ٗتطئتو ُب نسبتو القوؿ ابلت
وأفبلطوف وأرسطو مًعا، فلعلَّ لو عذره ُب أنَّو حكم هبذا ْتسب ما وصل إليو عنهم، ولكنا 
نُشَت َمرَّة ُأخرى إٔب أنو قد يكوف قصد من ذلك أف ٬تعل ىؤالء الفبلسفة القدماء 

ألهنا ُب رأيو ال  وآراءىم ُب ىذه ا١تشاكل الفلسفية األساسية، ٤تببة إٔب رجاؿ الدين؛
 ٗتتلف عما جاء بو اإلسبلـ.
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ُ العقل صل إلٔ ٕ علٙ مآ  ُّ الْح  عل

بتحديد البطليوسي ٠تواص النفس ومهمتها، ومن ٖتديده ٠تواص النفس النبوية 
نستطيُع أف نفهم أفَّ لكلٍّ منهما حدوًدا خاصة، وأفَّ العقل ٤تدود  (ٜٚ)والدور الذي ٢تا،

 َماـ بعض األمور اليت تُعلم بطريق الوحي وحده.القدرة؛ إذ يقف عاجزًا أَ 

َدور العقل أو النَّفس الفلسفية كما يقوؿ، ىو معرفة اٟتقيقة اليت تنشدىا الفلسفة، 
ومعرفة أسباب األشياء وعللها، ومهمة الوحي أو النفس النبوية ىي االتصاؿ ابلعقل 

نن والتشريعات، وتعليُمنا ما الفعَّاؿ وتلقِّي الوحي، وإكماُؿ الِفطَر الناقصة بوضع الس
يعجز العقل عن علمو ومعرفتو، وىنا يسوؽ قواًل ألفبلطوف عن عجز العقل عن فهم ما 

 (ٓٛ) جاءت بو الشرائع، وآخر ألرسطو عن وجوب التسليم ١تا جاءت بو.

ومن ٍب نفهم أنَّو يذىب إٔب علوِّ مرتبة النّب عن مرتبة الفيلسوؼ، بل إنَّو لُيؤكد 
النفس النبوية أشرؼ النفوس، وأنَّو ال يتفق أف توجد إال ُب ذوي الِفطر  بصراحة أفَّ 

 (ٔٛ) الكاملة، كما يؤكد بعد ىذا أفَّ النبوة إ٢تاـ ال اكتساب.

أي إفَّ النبوة ليست اكتسااًب ابلنظر والفكر، وأفَّ النّب أعلى درجة  -وُب ىذا وذاؾ 
يقولو الدين ُب ىذه الناحية،  ذىاٌب صريح من البطليوسي إٔب ما -من الفيلسوؼ 

وبذلك يصح ما قالو ابن خاقاف فيو، وسبق أف نقلناه عنو من أنو مع بصره ابلعلـو القدٯتة 
 ما خرج ٔتعرفتها عن الشريعة والسنة.

 خلْد اليفص ّالبعح

وأخَتًا ٧تُد البطليوسي يُعٌت بذكر ٚتلة من الّباىُت الفلسفية على بقاء النفس بعد 
د اب١توت، وىذا ما ال يُنازع فيو أحد من رجاؿ الدين، وىو كما يزعم مذىب ُمفارقة اٞتس

 (ٕٛ) سقراط وأفبلطوف وأرسطو وسائر زعماء الفبلسفة اإلغريق.

وال نرى من الضروري ىنا إيراد كل ىذه الّباىُت اليت دلَّل هبا على خلود النفس بعد 
ىاف الثاين من أفَّ اٞتسم ليس حيِّا إال فناء اٞتسم، ولكنَّا مع ىذا نُشَت إٔب ما يراه ُب الّب 
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ابلقوة، وال يصَت حيِّا ابلفعل إال ّتوىر آخر غَته ىو حي ابلفعل، وذلك اٞتوىر ىو 
 (ٖٛ) النفس، إذف النفس حية ابلفعل، وما ىو كذلك ال يعدـ اٟتياة.

وكذلك نشَت إٔب الّبىاف ا٠تامس الذي يتلخص ُب أفَّ اإلنساف مركب من 
ر حيٍّ ابلطبع وىو النفس؛ ألفَّ ُب طبعها قبوؿ العلـو وا١تعارؼ، وجوىر جوىرين: جوى

َمواٍت ابلطبع وىو اٞتسم؛ إذ ليس ُب طبعو قبوؿ شيء من ذلك؛ فإذا افًتقا اب١توت، 
خلص للجسم ا١توت احملض الذي ىو طبعو، وفارقتو اٟتياة الَعَرضية اليت كاف استفادىا 

ضة اليت ىي طبعها، وفارقها ا١توت العرضي الذي  من النفس، وخلصت للنفس اٟتياة احمل
 (ٗٛ) كاف عرض ٢تا من ِقَبل استغراقها ُب اٞتسم.

ىذا، ونرى من ا١تهم ىنا أف نُشَت إٔب أفَّ البطليوسي قد اىتم ُب رسالتو ىذه إبثبات 
ا خلود الروح بعد فناء اٞتسد أبدلة فلسفية؛ ألفَّ الّباىُت الشرعية ال تليق هبذا ا١توضع كم

 يقوؿ، وذلك فيما نرى ألمرين:
 ( أ٫تية القوؿ ٓتلود الروح الذي يًتتب عليو اٞتزاء األخروي كما جاء ُب الدين.ٔ)
( ما ىو معروؼ عن الفارايب من تردده ُب القوؿ اب٠تلود أو فناء الروح بفناء اٞتسد، وىذا ما ىو ٕ) 

 حريّّ أف يُثَت رجاؿ الدين.

ياتو مًتدًدا بُت القوؿ ٓتلود الروح أو بفنائها بفناء حقيقة؛ إفَّ الفارايب ظل طوؿ ح
اٞتسم، ألهنا صورة لو، فإنو لَتى أف من ا٠تطأ القوؿ أبفَّ أفبلطوف يرى خلود الروح 

حكى ىذا عن سقراط  -ُب رأي الفارايب  -؛ ألنَّو «فيدوف»استناًدا إٔب ما جاء ُب 
على أفَّ أفبلطوف يذىب إٔب خلود  ١تناقشتو، ومثل ىذا الصنيع ال َيصُلح دليبًل قاطًعا

 (٘ٛ) الروح.

ولكنَّنا نقوؿ أبف أفبلطوف، وإف شك ُب خلود الروح ُب بعض ٤تاوراتو األؤب، قد 
نفسها ٬تعل ا٠تلود شرطًا ال بد منو للمعرفة،  « فيدوف»بل إنو ُب ٤تاورة  (ٙٛ) عاد فأكده.

 (ٚٛ) بلقية.ا للحياة السياسية واألخأساسً « اٞتمهورية»كما ٬تعلو ُب 

أمَّا ا١تُعلِّم الثاين؛ فقد ظل حياتو حقِّا مًتدًدا ُب ا١تسألة، فكاف ذلك سببًا لنقد شديد 
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يذكر أنَّو قد تناقض ُب ا١تسألة؛ إذ تردد « ابن طفيل»من بعض فبلسفة ا١تتكلمُت، ىذا 
كانت   بُت القوؿ ٓتلود األرواح الفاضلة وحدىا، أو القوؿ بفنائها بعد فناء البدف فاضلة

وكذلك تناولو ابلنقد البلذع ابن  (ٛٛ)أو شريرة، وىذه زلة ال تُقاؿ كما يذكر ابن طفيل،
 (ٜٛ) سبعُت.

ىذا، ولكن ابن سينا ٓب يقع فيما وقع فيو شيخو من تردُّد بل تناقض، فإنو بعد أف 
اء َذَىب إٔب جوىرية الرُّوح وروحانيتها، ٓب ٬تد أي عناء ُب التدليل على خلودىا بعد فن

 (ٜٓ) اٞتسم الذي ىو آلة ٢تا؛ إذ ال يلـز من فناء اآللة فناء الروح اليت تستخدمو.

ومن انحية ُأخرى إفَّ النفس ال تقبل الَفساد بطبيعتها؛ ألفَّ كل ما ىو كائٌن قابٌل 
للفساد ٧تد فيو مبدأين: اٟتياة ابلفعل، والفساد ابلقوة، ومن ٍب يعًتيو الفساد بعد الكوف، 

وح وىي بطبيعتها جوىر بسيط، فبل ٯُتكن أف تقبل الفساد؛ إذ ليس فيها ابلقوة أي أمَّا الر 
 (ٜٔ) عنصر من عناصر الفناء.

وىكذا نرى ُب األندلس البطليوسي يندب نفسو قبل ابن طفيل للتوفيق بُت اٟتكمة 
منهما والشريعة، وىكذا نراه مثل الغزإب اب١تشرؽ ٮُتالف الفارايب وابن سينا فيما ذىب كلّّ 

إليو خاصِّا بعلم هللا تعأب، ولكنو ٮُتالفهما ليوفق بُت الدين والفلسفة، ال ١تُجرد التشهَت 
هبما ورميهما ابلكفر، وىكذا نرى البطليوسي يعمل للتوفيق بُت الشريعة والفلسفة 

 ابلطريقة والوسائل اليت ذكرانىا.

طريًفا فيما ذىب إليو من  ولكن ليس لنا أف نزُعم أنَّو ٧تح كل النجاح، وال أنو كاف
وجوه التوفيق، وغرضنا ىنا كما كاف ابلنِّسبة إٔب السجستاين من قبُل اب١تشرؽ، أف نُشَت 
إٔب أنَّو من الواجب على مؤرخ الفلسفة اإلسبلمية أف يُدخل ُب دائرة ْتثو ُمفكرين من 

  -ي، وأال يقتصر ىذا الطراز، وإف كانوا حىت اليـو غَت معروفُت ُب دائرة التفكَت الفلسف
على ْتث الفبلسفة ا١تشهورين أمثاؿ الكندي والفارايب  -كما جرى األمر حىت اليـو 

 وابن سينا وابن رشد.

إف ذلك يعيننا على تتبع اتريخ الفكر اإلسبلمي ُب ىذه النَّاحية، انحية التوفيق بُت 
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 سفة اإلسبلـ.الدين والفلسفة، كما يعيننا ُب سائر النواحي األخرى اليت عاٞتها فبل

 طفٔل ابً( 2-2) 

عاصر أبو بكر بن طُفيل فيلسوفنا ابن رشد رََدًحا من عمره، وعاش عيشة ىانئة ُب 
ـ ُب عهد السلطاف أيب يوسف ٘ٛٔٔى/ٔٛ٘رَِعاية ُأسرة ا١توحدين حىت توُب سنة 

فَّ يعقوب، وقد ُعٍت عناية حقة ابلتوفيق بُت الدين والفلسفة، حىت إنو ٯُتكن أف يُقاؿ أب
 كاف إظهار ىذا االتفاؽ والتدليل عليو.« حيِّ بن يقظاف»الغرض من قصتو الفلسفية 

وقد « آساؿب »وقد وصل إٔب اٟتقيقة ابلنظر العقلي، « حي»ولذلك ١تا التقى بطلو 
عرفها من الدين، وقصَّ كلّّ منهما على اآلخر أمره، ثبت ٢تما أفَّ اٟتقائق اليت وصل إليها 

 (ٕٜ)حي ُمتطابقة تطابًقا اتمِّا.العقل وعرفت ابلو 

« حي»وىذا ما يقولو لنا ابن طفيل نفسو حُت يقصُّ علينا تفصيل ما كاف بُت بطلو 
وصف لو ٚتيع ما ورد ُب الشريعة؛ من وصف العآب اإل٢تي، »الذي « آساؿ»وصاحبو 

راط، ففهم  ي بن ح»واٞتنَّة والنار، والبعث والنشور، واٟتشر واٟتساب، وا١تيزاف والصِّ
و٢تذا  (ٖٜ) «ذلك كلو وٓب يَر فيو شيًئا على خبلؼ ما شاىده ُب مقامو الكرًن.« يقظاف

 (ٜٗ)  التوفيق بُت اٟتكمة والشريعة.نرى ا١تراكشي وا١تقرِّي يِصفاف ابن طفيل ابالجتهاد ُب

وأخَتًا ُب ىذه النَّاحية نذُكر أفَّ ابن طفيل انتهى إٔب ما انتهى إليو أسبلفو من أفَّ 
لناس طبقات، منهم من ال يطيق معرفة اٟتقائق بذاهتا عارية، فا٠تَت لو االنتفاع ابلشريعة ا

وما ضربتو ٢تذه اٟتقائق من رموز وأمثاؿ، وإال ساء أمره ووقع ُب الضَّبلؿ إف حاوؿ 
ا١تعرفة اٟتقة السافرة، ومنهم الذين ُوىبوا استعداًدا وعقبًل ارتفعوا بو عن العامَّة وأمثا٢تم، 

 ؤالء تُفيدىم ا١تكاشفة ابٟتقائق ذاهتا.وى

وقد تبع ذلك طبًعا أف قَػرَّر كأسبلفو أيًضا أفَّ ىناؾ تعاليم ظاىرة وُأخرى خفية ٬تُب 
التمييز بينها، وأف ٬ُتعل كل نوع منها لطائفة خاصة ال يصلح أمرىا إال هبا، وهبذا ال 

 يصطدـ الدين ابلفلسفة بل يتقرر بينهما الوائـ والسبلـ.
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خَتًا بعد عرض ما كاف قبل ابن رشد من جهود سابقيو من فبلسفة اإلسبلـ وأ
ومفكريو، ُب ا١تشرؽ وا١تغرب، ُب ٤ُتاولة التوفيق بُت اٟتكمة والشريعة، نرى أنَّو ال بُدَّ من 

 اإلشارة إٔب ظاىرة يلِمسها الباحث، ٍب إٔب تعليلها.

عٍت بتخصيص رسالة من وذلك أنو ٓب نعرؼ أفَّ أحًدا من أولئك ُب ا١تشرؽ قد 
البن طفيل، « حي بن يقظاف»مؤلفاتو ٢تذه الغاية، على حُت ٧تد ىذا ُب ا١تغرب، مثل 

 وبعض ا١تؤلفات اليت خصصها ابن رشد ٢تذه الغاية.

ولتعليل ىذا ينبغي أف نبلحظ أنَّو مهما يكن صادقًا القوؿ أبنو قبل التفلسف ٬تُب 
قُّ ُب أف يعيش آمنًا، فإف الفبلسفة ُب ا١تشرؽ ٓب أف يعمل الفيلسوؼ على أف يكوف لو اٟت

 ٭تسوا إحساًسا قوًّيِّ ىذه اٟتاجة لتأمُت حياهتم كما أحسها إخواهنم ُب ا١تغرب.

إفَّ أولئك الفبلسفة ا١تشارقة كالكندي َمثبًل، كانوا يعيشوف ُب عهد ا٠تلفاء العباسيُت 
ـ، ٚٗٛى/ٕٖٕء ا١تتوكل العباسي عاـ الذين ُعرفوا ْترية الفكر وٛتاية ا١تُفكرين، و١تا جا

وأخذ ُب اضطهاد أصحاب الفكر اٟتر، صادؼ أف وافق ىذا االنقبلب ُب السياسة 
ضعف سلطاف العباسيُت وظهور دويبلت ُب قلب  -إف صح ىذا التعبَت  -العلمية 

الدولة اإلسبلمية، وتبع ذلك تفرؽ العلم وطبلبو والفكر ورجالو ُب مراكز ُمتعددة اتبعة 
ومن ىذه الدويبلت الدولة السامانية  (ٜ٘) مراء ٬تد الباحثوف لديهم كثَتًا من التشجيع.أل

ببخارى ومؤسسها نصر بن أٛتد الساماين، واٟتمدانية ْتلب ومؤسسها سيف الدولة 
 اٟتمداين.

وىكذا كاف ٕتزئة الدَّولة اإلسبلمية من صاّب ا١تَُفكِّرين والفبلسفة الذين كانوا ٬تدوف 
كما    (ٜٙ)من أُمراء تلك الدويبلت، ومن ُمثُل ذلك الفارايب وسيف الدولة اٟتمداين رَِعاية

كاف الواحد منهم إف خشي على نفسو أمَتًا من األُمراء انتقل عنو إٔب غَته، ومن مثل 
وُيضاؼ إٔب ىذا وذاؾ أفَّ الدولة العباسية كانت ٥ُتتلفة العناصر: ديًنا  (ٜٚ) ىذا ابن سينا.
راؤىم بيئة مناسبة ة، وذلك ما ٬تعُل الفبلسفة فيها أكثر جرأة وأمنًا؛ إذ ٕتد آوجنًسا وثقاف
 (ٜٛ) ىنا أو ىناؾ.
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الفيلسوؼ ُب ا١تشرؽ ُب حاجة ماسَّة  -على ما نرى  -كل ىذه العوامل ال ٕتعل 
للتوفيق قبل كل شيء بُت الشريعة واٟتكمة، وال ألْف ٮُتصص لذلك مؤلًفا من مؤلفاتو، 

عليو اٟتاؿ ُب ا١تغرب اإلسبلمي، ٖتت حكم ا١تُرابطُت أواًل وا١توحدين بعكس ما كاف 
اثنيًا، ُب بيئة مليئة ابلتعصب ضدَّ كلِّ من أجاز لنفسو شيئًا من حرية التفكَت، وإف كاف 
من رجاؿ علم الكبلـ كاإلماـ األشعري! وضد كل عآب لو آراء ٗتالف ما أَلُِفوه وإف كاف 

 فبلسفة!الغزإب ا٠تصم اللدود لل

 -ُب بيئة يبُلغ فيها التعصب ضد التفكَت اٟتر درجة ٕتعل بعض األمراء يوِقعوف 
ٔتن كانوا ٭تموهنم ويُشاركوهنم ُب دراسة الفلسفة  -طلبًا ١ترضاة رجاؿ الدين والشعب 

 أحيااًن، كما حصل البن ابجة وابن رشد.

ابلعمل على ال عجب إذف إف رأينا الفبلسفة ُب ا١تغرب يُعنوف قبل كل شيء 
التوفيق بُت اإلسبلـ والفلسفة، وٮُتصص الواحد منهم بعض مؤلفاتو ٢تذا الغرض؛ وذلك 
ا والدين من منبع واحد،  ليأمنوا على أنفسهم وليحببوا الفلسفة للناس ٚتيًعا ببياف أهنَّ

 ويعمبلف لغرض واحد، ىو خَت اإلنسانية العاـ.

ابٟتديث عن فيلسوؼ قرطبة لنعرؼ واآلف ننتقل للقسم الثاين من البحث، ونبدأ 
، فذلك ُب رأينا حجر  أواًل كيف تصور العبلقة بُت الوحي والعقل، وعلى أي أساس تقـو
الزاوية ُب ٤ُتاولتو التوفيق بُت ىذين الطرفُت ا١تُتباعدين ُب ابدئ الرأي، والقريبُت جدِّا 

 بعضهما من بعض حسب الواقع على ما يرى.

 ٍْامع
 ، نشر األب بويج ببَتوت.ٗٛ٘، ٔٛ٘، ٕٚ٘، صهتافت التهافت (ٔ)
اليت صار إليها  -بعد أف كاف معتزليِّا  -األشعري ىو اإلماـ أبو اٟتسن مؤسس ا١تدرسة األشعرية  (ٕ)

 ى.ٕٖٗالتعبَت عن مذىب أىل السنة، وقد وقف حياتو على مناضلة ا١تعتزلة، وتوُب سنة 
صائصو، خلق العآب وِقدمو وحدوثو والصلة بينو وبُت مثبًل مسألة األلوىية: ٖتديد صفات هللا وخ (ٖ)

 هللا، النفس وخلودىا وجزاؤىا اٞتسماين والروحاين.
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طبع  ٗٛٔ-ٖٛٔص ٗفضبًل عما تقدـ ُب ىذه الناحية ُب الفصل السابق، يراجع ا١تقريزي ج (ٗ)
ٓتصوص الضرر الذي حل ابإلسبلـ، فيما يرى، من انتشار مذاىب ى ٕٖٙٔمصر سنة 

إذ يقوؿ:  ٛٛٔة اليت زادت من اشتغل هبا من أىل البدع كفًرا إٔب كفرىم، وكذلك صالفبلسف
فهذا ملخص أصوؿ عقيدة األشعري اليت جرى عليها ٚتاىَت أىل اإلسبلـ، واليت من جهر »

 «ٓتبلفها يراؽ دمو.

مفتاح السعادة ومصابيح »كما يراجع أيًضا طاش كّبى زاده ُب كتابو 
در آابد الدكن اب٢تند، خاصِّا ابلتنفَت من فلسفة طبع حي ٕٙص ٔج« السيادة

وىم أعداء هللا وأعداء أنبيائو، واحملرفوف »الفارايب وابن سينا وأمثا٢تما، حُت يقوؿ: 
 «وىم أضر على عواـ ا١تسلمُت من اليهود والنصارى.… للشريعة 

ومع أف ىذين ا١تؤلفُت عاشا بعد ابن رشد، وقرءا ببل شك ما كتبو ىو وغَته 
فاًعا عن الفلسفة وتقريبًا ٢تا من الدين، فإهنما يعّباف بقوة عن نزعة التعصب ضد د

الفبلسفة، النزعة اليت كانت غالبة بُت العامة وأمثا٢تم ُب العصور اليت عاش فيها ابن 
 رشد ومن سبقو من فبلسفة اإلسبلـ.

خلق القرآف، وىو ُب ىذا كاف  ومع ىذا، فإفَّ ا١تأموف أراد ٛتل الناس بقوة السلطاف على رأيو ُب (٘)
 معتزليِّا، وفيما عداىا كاف عهده حقِّا عهد حرية ُب التفكَت وأمن للمفكرين.

 .ٜٔ، ٕـ(، جٕٜٔٔجورجي زيداف، اتريخ آداب اللغة العربية )مطبعة ا٢تبلؿ ابلقاىرة سنة  (ٙ)
 .ٕٚٓ، ٔطبقات األطباء، ج (ٚ)
 .ٕ٘ـ، صٖٜ٘ٔمة، طبع الىور اب٢تند سنة ، وصواف اٟتكٕٖٙالفهرست، طبع القاىرة، ص (ٛ)
–ٜٓ٘ٔرسائل الكندي الفلسفية نشر الدكتور عبد ا٢تادي أبو ريدة، دار الفكر العريب سنة  (ٜ)

ٜٔ٘٘. 
 .ٚٗص - ٜ٘ٗٔمصطفى عبد الرازؽ: فيلسوؼ العرب وا١تعلم الثاين، القاىرة  (ٓٔ)
، وكذلك كتاب الدكتور ٛ٘–ٕ٘ي صانظر مقدمة الدكتور عبد ا٢تادي أبو ريدة لرسائل الكند (ٔٔ)

 .Islamic Philosophyأٛتد فؤاد األىواين ابإل٧تليزية 
 .ٖٖٚ-ٕٖٚالرسائل، نشر أبو ريدة ص (ٕٔ)
 .ٖٗٚنفسو، ص (ٖٔ)
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 من الًتٚتة العربية. ٛٔٔاتريخ الفلسفة ُب اإلسبلـ، ص (ٗٔ)
 من الًتٚتة العربية. ٛٔٔاتريخ الفلسفة ُب اإلسبلـ، ص (٘ٔ)
 .ٗٔٔ–ٕٔٔ، ٕاألعياف، ج وفيات (ٙٔ)
 .ٖٗٔ، ٕطبقات األطباء، ج (ٚٔ)
 .ٖٙ -ٔٙطبقات األمم، ص (ٛٔ)
 .ٗٛٔ–ٕٛٔأخبار اٟتكماء، ص (ٜٔ)
« مقاالت اإلسبلميُت»ىذه العقائد ُب هللا وِصلتو ٓتلقو تؤخذ من القرآف نفسو، ومع ىذا راجع  (ٕٓ)

الكبلـ للشهرستاين، طبع لندف ـ، وهناية اإلقداـ ُب علم ٕٜٛٔلؤلشعري، طبع استامبوؿ سنة 
 ـ.ٖٜٔٔسنة 

ىذا الرأي الذي ذىب إليو الفارايب ُب هللا وصفاتو وصلتو اب١توجودات، واضح ابلتفصيل ُب  (ٕٔ)
 مواضع كثَتة من كتابو: آراء أىل ا١تدينة الفاضلة، وكذلك ُب كثَت من كتاابتو األخرى.

طبع  ٘ٚت ص ٕ٘ص ٜ٘ٛٔع ليدف سنة وطب Dietericiآراء أىل ا١تدينة الفاضلة، نشر  (ٕٕ)
ُب الطبعة األؤب ٔتطبعة النيل، السياسات ا١تدنية، طبعة حيدر آابد اب٢تند ى ٖٕٖٔالقاىرة سنة 

 .ٜٗ، صىٖٙٗٔسنة 
 من طبعة القاىرة. ٘ٗٔطبعة ليدف، ص ٕٚفصوص اٟتكم، ضمن ٣تموع فلسفة الفارايب، ص (ٖٕ)
 من الًتٚتة العربية. ٗ٘ٔة ُب اإلسبلـ، صليدف، دي بور، اتريخ الفلسف ٜ٘آراء، ص (ٕٗ)
 من الًتٚتة العربية. ٕ٘ٔدي بور، ا١ترجع السابق ذكره، ص (ٕ٘)
من األصل  ٖٔٔا١تدخل لدراسة الفلسفة اإلسبلمية، للمستشرؽ الفرنسي جوتييو، ص (ٕٙ)

 ابلفرنسية.
قل ، حيث نٓٗٔ–ٖٛٔ، ويراجع جوتييو صٕ٘ٚ–ٕٕٚهتافت الفبلسفة، طبع بَتوت، ص (ٕٚ)

 ىذا أبمانة عن الغزإب.
 لؤلصل العّبي وتعليقو عليو.«  S. Munkس. مونك »وما بعدىا، من ترٚتة  ٕٔٛص (ٕٛ)
 وكذلك ابن رشد على ما سيجيء قريبًا بيانو. (ٜٕ)
 .ٚٚو ٕٚاجملموع للفارايب، طبع ليدف، ص (ٖٓ)
 .ٛٚ-ٚٚاجملموع، ص (ٖٔ)
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 ليدف.من طبعة  ٗٙعيوف ا١تسائل، ضمن اجملموع، ص (ٕٖ)
 .ٕ٘-ٔ٘السياسات ا١تدنية، ص (ٖٖ)
 .ٖٚٔ، ٕطبقات األطباء، البن أيب أصيبعة، ج (ٖٗ)
 .ٙ٘-٘٘، السياسات ا١تدنية، صٕٚ-ٕٙاٞتمع بُت رأيي اٟتكيمُت، طبع ليدف ص (ٖ٘)
، اتريخ حكماء اإلسبلـ لظهَت البيهقي، ٕٖٔ، ٔ، ج«طبقات األطباء»راجع ترٚتتو ُب  (ٖٙ)

 .ٜٙٗٔعلي بدمشق عاـ ، نشر دمحم كردي ٕٛص
 .ٖٖ، ٔـ، جٜٖٜٔاإلمتاع وا١تؤانسة، طبع القاىرة سنة  (ٖٚ)
 .ٖٛٗـ، صٜٕٜٔا١تقابسات، نشر حسن السندويب ابلقاىرة عاـ  (ٖٛ)
 .ٕٙٛا١تقابسات، ص (ٜٖ)
 .ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔوراجع أيًضا اتريخ الفلسفة ُب اإلسبلـ، أتليف دي بور، ص (ٓٗ)
 .ٜٕ٘ص ٖٙ، وا١تقابسة ٖٕٓص ٓ٘ابسة ، وا١تقٗٚٔص ٖٕانظر ا١تقابسة  (ٔٗ)
 ا٠تاصة بعلم النجـو وىل ٬توز النظر فيو أـ ال ٬توز. ٖٛٔ، صٕا١تقابسة  (ٕٗ)
 .ٕٛ٘، صٖٙا١تقابسة رقم  (ٖٗ)
 .ٖٕٕ، صٛٗا١تقابسة رقم  (ٗٗ)
 .ٕٖٓا١تقابسات، ص (٘ٗ)
 .ٓ٘ٔ-ٜٗٔنفسو، ص (ٙٗ)
 .ٖٗ٘و صٕٚٚنفسو، ص (ٚٗ)
، وىذا رأي أيب سليماف ُب طبيعة الدين بعامة ال ُب اإلسبلـ ٚ-ٙ، ٕج ٔاإلمتاع وا١تؤانسة  (ٛٗ)

 .ٚٛٔ، ٖخاصة. انظر نفس ا١ترجع، ج
 .ٛ، ٕاإلمتاع وا١تؤانسة، ج (ٜٗ)
 ، وُب رأينا أنو أخطأ جدِّا ُب حكمو ىذا على ا١تتكلمُت!ٜٛٔ-ٛٛٔ، ٖنفسو، ج (ٓ٘)
 .ٕٓٓا١تقابسات، ص (ٔ٘)
ترٚتها عن البلتينية للفرنسية  Traitè théologico-politiqueرسالة ُب البلىوت والسياسة  (ٕ٘)

ـ، ٕٜٛٔبباريس سنة  Garier frères، نشر جارئييو إخواف  Ch. Appuhnشارؿ أبرىن 
 .ٕٛٚص
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 .ٛٔ، ٕ. وراجع أيًضا جٚٛٔ، ٖاإلمتاع ج (ٖ٘)
، ٕ، معجم األدابء، نشر مرجليوث، جٜٛ، ٕ، جىٕٗٚٔكشف الظنوف، طبع القاىرة سنة   (ٗ٘)

 .ٕٚٔ، إخبار اٟتكماء، طبع القاىرة، صٛٛ
 .ٛ٘ٔاتريخ الفلسفة ُب اإلسبلـ، ص (٘٘)
 .ٗٓٔ–ٕٓٔ، صىٜٖٔٔالفوز األصغر، طبع بَتوت سنة  (ٙ٘)
 .ٙٙنفسو، ص (ٚ٘)
 .ٖٔنفسو، ص (ٛ٘)
 .ٕٖنفسو، ص (ٜ٘)
 .ٜٗنفسو، ص (ٓٙ)
 .ٖٛ–ٓٛنفسو، ص (ٔٙ)
عارؼ ابن سينا الفلسفية اٞتامعة آلرائو ُب كل ، فهو دائرة م«الشفاء»وىذا كلو فضبًل عن كتابو  (ٕٙ)

 أقساـ الفلسفة وفروعها.
، تسع رسائل ُب ٜٔٗ، وصٕٗٚ-ٖٕٚ، صىٖٖٔٔالنجاة، مطبعة السعادة ابلقاىرة سنة  (ٖٙ)

 .ٕٗٔ-ٖٕٔـ، صٜٛٓٔاٟتكمة والطبيعيات، نشر أمُت ىندية ابلقاىرة سنة 
 .ٓٓ٘-ٜٜٗوما بعدىا، وص ٚٚٗالنجاة، ص (ٗٙ)
 .ٕ٘ٔ، ٕٗٔرسائل، ص تسع (٘ٙ)
 ، وما بعدىا.ٕٛٔ، صٕٗٔتسع رسائل، ص (ٙٙ)
 .ٕٚٔ، ٕ٘ٔ، ٜٛٔمكاف الفارايب، يُراجع ٓتاصة ص (ٚٙ)
 وما بعدىا. ٖ٘وما بعدىا، اإلشارات والتنبيهات طبعة ليدف، ص ٖٓٗالنَّجاة، ص (ٛٙ)
خ الفلسفة ُب وما بعدىا، اتري ٘، ٕوما بعدىا، طبقات األطباء، ج ٖٕٚإخبار اٟتكماء، ص (ٜٙ)

 ، دائرة ا١تعارؼ اإلسبلمية، مادة ابن سينا.ٙٙٔ-٘ٙٔاإلسبلـ، لدي بور، ص
، ٕٜٛرقم  ٖ، بغية ا١تلتمس للضّب جٜٚٙرقم  ٔراجع ُب ترٚتتو: الصلة البن بشكواؿ ج (ٓٚ)

-ٜٙ٘، معجم ا١تطبوعات العربية لسركيس صٕٖٖص ٔوفيات األعياف البن خلكاف ج
، اتريخ ا١تسلمُت ُب إسبانيا ٗٙٙ، ٕمعجم البلداف لياقوت ج« بطليموس». وراجع عن ٓٚ٘

. وراجع عن بلنسية: صفة األندلس ٕٓٙ، ٖٕٛ، ٕٚٓ، ٖٛٔ، ٕللمستشرقُت دوزي ج
، تقوًن ٕٖٚ–ٖٓٚ، ٔ، معجم البلداف، طبعة فستنفلد جٔ٘ٔلئلدريسي، طبع أورواب ص
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 .ٛٚٔالبلداف أليب الفدا طبعة دي ساالف ص
 .ٖ٘كتاب اٟتدائق، ص  (ٔٚ)
 .ٖ٘كتاب اٟتدائق، ص  (ٕٚ)
 .ٖٚ-ٖٙكتاب اٟتدائق، ص  (ٖٚ)
 .ٖٛ–ٖٙاٟتدائق، ص (ٗٚ)
 .ٖٛ–ٖٙاٟتدائق، ص (٘ٚ)
 .ٓٙ–ٔ٘كتاب اٟتدائق ص  (ٙٚ)
 .ٗٔاٟتدائق، ص (ٚٚ)
 .ٔٙنفسو، ص (ٛٚ)
 .ٕٓ–ٙٔاٟتدائق، ص (ٜٚ)
 .ٜٔاٟتدائق، ص (ٓٛ)
 .ٕٓ-ٜٔنفسو، ص (ٔٛ)
 .ٔٙكتاب اٟتدائق، ص  (ٕٛ)
 .ٖٙ-ٕٙنفسو، ص (ٖٛ)
 .٘ٙ-ٗٙاٟتدائق، ص (ٗٛ)
 .ٕٓـ، صٕٜٛٔرسائل الفارايب، نشر ديتَتصي بليدف سنة  (٘ٛ)
 ـ.ٕٜ٘ٔابريس  Budéب ابلفرنسية ٣تموعة -أ ٜٕدفاع سقراط، ص (ٙٛ)
 ب.ٕٔٙ–دٚٔٙـ، صٖٜٗٔابريس  Budéاٞتمهورية، ابلفرنسية، ٣تموعة  (ٚٛ)
 .ٕٔ-ٔٔـ، صٜٓٓٔزائر سنة حي بن يقظاف، نشر جوتييو مع ترٚتة فرنسية ابٞت (ٛٛ)
 Massignon, Recueil de ٜٕٔـ، ص٣ٜٕٜٔتموعة نصوص ٓب يسبق نشرىا، ابريس  (ٜٛ)

texts inédits, 1929, P. 129 
 .ٖٙٓ–ٕٖٓ، صىٖٖٔٔالنجاة، نشر ا١تكاوي والكردي ابلقاىرة، سنة  ٜٓ

 .ٛٚٔـ، صٕٜٛٔاإلشارات، طبع ليدف سنة  ٜٖٓ–ٖٙٓنفس ا١ترجع، ص (ٜٔ)
-ٓٚٔأيًضا ابلفرنسية، ص« جوتييو»، نظرية ابن رشد للمستشرؽ ٜٓٔبن يقظاف، ص حي (ٕٜ)

ٔٚٔ. 
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 .ٓٔٔ-ٜٓٔحي بن يقظاف، ص (ٖٜ)
 .ٚ٘٘، ٕ، نفح الطيب جٖٗٔا١تعجب ص (ٜٗ)
، ٕ، جٕٜٔٔراجع جورجي زيداف، اتريخ آداب اللغة العربية مطبعة ا٢تبلؿ ابلقاىرة عاـ  (ٜ٘)

ريخ العرب والتمدف اإلسبلمي، الًتٚتة العربية طبع ، سيد أمَت علي، ٥تتصر اتٕٕٔ-ٕٕٓ
 .ٜٕٗ–ٕٚٗـ، صٖٜٛٔٞتنة التأليف والًتٚتة والنشر ابلقاىرة عاـ 

 ابلفرنسية. ٜٔ، كارادفو، ابن سينا، صٕٖٗمونك، ص (ٜٙ)
 .ٙ-٘، ٕ، ابن أيب أصيبعة، جٓٗٔ-ٜٖٔ، كارادفو، صٖٗ٘مونك، ص (ٜٚ)
 ابلفرنسية. ٖٙٔجوتييو، ا١تدخل،  (ٜٛ)
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 الفصل األّل

 العالق٘ بني الْحٕ ّالعقل يف رأٖ ابً رطد

إف العناية إبنشاء عبلقة طيبة بُت الوحي والعقل، وتثبيت ىذه العبلقة 
على أسس متينة، ٦تا ٬تُب أف يعمل لو الفيلسوؼ ا١تتدين كما قلنا من 

ة البن رشد قبل، على أنو فضبًل عن ىذا، قد جدَّ سبب آخر ابلنسب
٬تعلو بعد فبلسفة ا١تشرؽ واآلخرين الذين سبقوه يبذؿ غاية اٞتهد ُب 

 ىذه السبيل.

ونعٍت هبذا شعوره القوي بشدة ٛتلة الغزإب العنيفة وقوة أثرىا وشدة خطورهتا، 
وٓتاصة أنَّو صاحب أكّب مركز إسبلمي ُب عصره وبلده، ولو بتمكُّنو من الدين وأسراره 

لفلسفة أرسطو اليت يراىا اٟتقيقة، وصل إليها ا١تعلم األوؿ من غَت  ومن فهمو الصحيح
طريق الوحي، ومن حظوتو ُب الدولة اب١تركز ا١ترموؽ ُب الفقو والقضاء، لو من كل ىذا ما 
يُيسر لو أف يتقدـ بشجاعة برأيو ُب ىذه العبلقة، ؤتجهوده ُب التقريب بُت ىذين 

 طرفُت ال يلتقياف.الطريقُت اللذين جعل الغزإب منهما 

حقِّا إذا رجعنا للعصر الذي عاش فيو فيلسوؼ قرطبة، وإذا ٘تثلنا األثر الذي أحدثو 
، رأينا فيلسوفنا ُمضَّطرِّا لبذؿ غاية جهده؛ إلماتة ىذا «هتافت الفبلسفة»الغزإب بكتابو 

 ينبغي األثر أو إضعافو على األقل، وذلك بعمل لو أسسو ودعائمو، يُبُت بو العبلقة اليت
أف تكوف بُت الدين والفلسفة، حىت ال يقـو بينهما عداء أو نزاع، كاف ال يسعو ابعتباره 
فيلسوفًا ومن كبار رجاؿ الدين والشريعة إالَّ أف يُفكر ُب األمر طويبًل، وإال أف يعمل بكل 

 قوة ليصل إٔب ما يُريد من مؤاخاة الشريعة للفلسفة.

ي أحسَّ ضرورتو، وخصص للغاية اليت أراد وقد أقبل ابن رشد على العمل الذ
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الكشف »و« فصل ا١تقاؿ فيما بُت اٟتكمة والشريعة من االتصاؿ»الوصوؿ إليها كتابيو: 
ذلك فضبًل عما خصصو ٢تا أيًضا من كتابو:  (ٔ)«.عن مناىج األدلة ُب عقائد ا١تلة

نرجع إٔب ىذه ُب ُمناسبات ٥ُتتلفة ومواضع عدة، وإذف علينا أف  (ٕ)«هتافت التهافت»
ا١تؤلفات لنعرؼ ما ىي العبلقة اليت يراىا بُت الوحي والعقل، وعلى أي أسس ينبغي أف 

.  تقـو

ونستطيع أف نقوؿ من اآلف أبفَّ فيلسوؼ األندلس ٓب يعتدَّ ابلدين وحده دوف 
َمثَلو ُب ىذا مثل كثَت من سابقيو و٦تن أتوا  -العقل، وال هبذا وحده دوف ذاؾ، بل حاوؿ 

أف يسلك طريًقا وسطًا، وذلك ببياف أف كبلِّ  -ُب العصر الوسيط والعصر اٟتديث  بعده
من اٟتكمة والشريعة ُب حاجة إٔب اأُلخرى، وأفَّ لكلٍّ منهما انسها وأىلها، إٔب آخر ما 
سنراه لو من ضروب التوفيق بينهما، وىذا معناه أنو اختار ُب ىذه العبلقة الوضَع الذي 

 لدين وقيمة العقل والفكر مًعا.ٮتتاره كل مؤمن اب

واآلف بعد ىذا العمـو ندخل ُب التفصيل، وذلك بذكر أف فيلسوؼ األندلس قد 
 َصَدر ُب بياف تلك العبلقة عن ىذه ا١تبادئ:

 ( الشريعة، أو الدين، توجب التفلسف.ٔ)
التأويل أحيااًن ( الشريعة ٢تا معاٍف ظاىرة للعامة، وُأخرى ابطنة للخاصة، ومعٌت ىذا وذاؾ وجوب ٕ) 

 ولبعض الطبقات من الناس.
 ( وضع قواعد خاصة بتأويل النصوص.ٖ) 
 ( ٖتديد مدى ُقدرة العقل، والصلة بينو وبُت الوحي.ٗ) 

وقد انتهى ابُن ُرشد من ذلك كلو إٔب أفَّ اٟتكمة والشريعة أو الفلسفة والدين، 
د البشر، و٨تن نتناوؿ كبلِّ من تلك ُأختاف ارتضعتا لِبااًن واحًدا، وأهنما يتعاوانف ُب إسعا

 ا١تبادئ ابلبحث كما رآه فيلسوؼ قرطبة.

ومن ا٠تَت أف نَذُْكر ىنا أننا سنعرض آراء ابن رشد ُب ىذه النقط واحدة بعد 
واحدة، أمَّا الصلة بُت ما ذىب إليو فيها وبُت ما ذىب إليو الذين تناولوىا ابلبحث قبلو 
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صة ُب فصل خاص ٬تيء ُب الًتتيب بعد ىذا أو بعده، فستكوف موضع دراسة خا
 الفصل، على أننا قد نُشَت ُب ىذا الفصل إٔب بعض ىذه ا١تُقارانت ُب أثناء البحث.

 التفلشف تْدب الظرٓع٘( 0) 

بدأ فيلسوفنا ابلتدليل على أفَّ الشريعة )القرآف واٟتديث( تُوجب النظر الفلسفي،  
عرفة هللا تعأب وموجوداتو، وساؽ ٢تذا وذاؾ دليبًل كما تُوجب استعماؿ الُّبىاف ا١تنطقي، ١ت

(ٖ)(:ٕ / ٜ٘من القرآف، وىو قولو تعأب )سورة اٟتشر 
فَاْعَتِّبُوا ًَّي ُأوٕب اأْلَْبَصاِر، ُمبيًنا أفَّ   

، وىو ال« االعتبار» قياس الفلسفي أو ا١تنطق ىنا ليس إال استنباط اجملهوؿ من ا١تعلـو
 (ٗ)ا١تعروؼ.

، وإف كاف أحد معنيَػْيها، إال أننا «اعتّبوا»الذي ذكره ابن رشد لكلمة وىذا ا١تعٌت 
نرى أنَّو غَت مراد ُب ا١توضع الذي جاءت اآلية فيو إذا راعينا السياؽ، وا١تَعٌت اآلخر 

أي: اتعظوا أيها العقبلء ذوو البصَتة ٦تا حصل « اتعظوا»الذي ىو ا١تُراد ُب رأينا، ىو 
وؿ وا١تسلمُت العداء، وظنوا أفَّ حصوهنم مانعُتهم ٦تا يريد هللا لليهود الذين انصبوا الرس

هبم، ولكنَّ هللا أوقع الرعب ُب قلوهبم، وجعل بينهم الفشل حىت استسلموا للنّب وانتهى 
 أمرىم إبجبلئهم إٔب الشاـ.

على أفَّ ىذه اآلية وإف ٓب تصلح دليبًل ُب رأينا على ما أراد ابن رشد من أفَّ القرآف 
 -كما قاؿ   -ب القياس الّبىاين والنظر العقلي الفلسفي، فهناؾ ُب القرآف نفسو يُوج

آًّيت ُأخرى كثَتة ٖتثُّ على استعماؿ العقل والنظر ُب ا١توجودات، ومن ذلك قولو 
وقولو: َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَػْعَلُموَف  (٘)تعأب: ُقِل اْنظُُروا َماَذا ُب السََّماَواِت َواأْلَْرِض،

رًا  (ٙ)َوالَِّذيَن اَل يَػْعَلُموَف، وقولو: يُػْؤٌب اٟتِْْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يُػْؤَت اٟتِْْكَمَة فَػَقْد أُوٌبَ َخيػْ
اَل َحَسَد ِإالَّ ُب اثنتُت؛ رجٌل آاته هللُا َمااًل ملسو هيلع هللا ىلص: »وىذا فضبًل عن قوؿ الرسوؿ  (ٚ) َكِثَتًا.

 (ٛ) «اته هللا اٟتكمة فهو يقضي هبا ويعلِّمها.فسلَّطَُو َعَلى َىَلَكتو ُب اٟتق، ورجٌل آ

وإذا كاف الشرع يُوجب النَّظر الفلسفي، فمن الواجب أف نلتمس أتويل ما ال يتفق 
معو من النصوص، على أْف يتفق ىذا التأويل وقواعد اللغة العربية؛ وذلك ألفَّ من 
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وخالفو ظاىر الشرع، أفَّ  أفَّ كل ما أدى إليو الّبىاف -كما يقوؿ فيلسوفنا   -ا١تقطوع بو 
كما أنو من اٞتائز أف يؤدي   (ٜ)ىذا الظاىر يقبل التأويل حىت ال يصطدـ الشرع والعقل،

الّبىاف إٔب نتائج تتفق وظواىر النصوص اليت أٚتع ا١تسلموف على أتويلها، أو تتفق 
وز أف وا١تعاين ا٠تفية الباطنة اليت أٚتعوا على أخذىا حسب ظواىرىا، وبعبارة ُأخرى ٬ت

يؤدي الّبىاف إٔب ٥تالفة اإلٚتاع ُب األمور النظرية، ما داـ اإلٚتاع ال ٯُتكن أف يتحقق 
 (ٓٔ)بيقُت من العلماء ٚتيًعا ُب عصر من العصور.

وينبغي ُب رأينا َأالَّ ٧َتَِد غريًبا عن الدين وروحو ما يذىب إليو ابن رشد من وجوب 
 لسليم.أتويل النصوص اليت ال تتفق ونظر العقل ا

ىا ىو ذا الغزإب حجة اإلسبلـ وعدوُّ الفبلسفة، يستنكر ُب رسالتو ا٠تاصة ابلتأويل 
كما يوصي من ٭ُتاوؿ   (ٓٔ) وقانونو أف يكذِّب العقل ابلشرع مع أفَّ ىذا ما ثبت إال بذاؾ.

اٞتمع بُت الدين والفلسفة، أو بُت ا١تنقوؿ وا١تعقوؿ حسب تعبَته، أال يكذب برىاف 
، وذلك كما يقوؿ ألفَّ العقل ال يكذب، ولو ذىبنا إٔب تكذيبو فلعلو كذب ُب العقل أصبًل 

 (ٕٔ) الذي ما عرفناه وما ثبت إال بو.إثبات الشرع 

 ّباطً ظاٍر هلا الظرٓع٘( 2) 

والسبب كما يذكر ابن رشد ُب وجود نصوص من القرآف واٟتديث تتطلب التأويل 
ووجود نصوص أخرى يُراد منها ما تدؿّّ عليو من ا١تعاين ١تعرفة ا١تعاين ا٠تفية ا١تُرادة منها، 

الظَّاىرة، أو بعبارة ُأخرى، السبب ُب انقساـ الشريعة إٔب ظَاىر لو أىلو وىم العامَّة 
وأشباىهم، وابطن لو أىلو وىم ذوو الّبىاف، ىو أفَّ الناس ٥ُتتلفوف ُب الِفطَر والعقوؿ؛ 

ائلهم إٔب فهم وإدراؾ ما جاءت بو الشريعة من و٢تذا ٗتتلف استعداداهتم وُقَدرُىم ووس
 وىم بسبب ىذا االختبلؼ والتفاوت ثبلث طوائف: (ٖٔ) ا١تُْعتقدات.

 )أ( ا٠تطابيوف: وىم اٞتمهور الغالب الذي يصدؽ ابألدلة ا٠تطابية.

)ب( أىل اٞتدؿ: ومنهم رجاؿ علم الكبلـ، وىم الذين ارتفعوا عن العامة، ولكنهم ٓب 
 ّبىاف اليقيٍت.يصلوا ألىل ال
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 (ٗٔ)ابٟتكمة اليت أخذوا أنفسهم هبا.)جػ( وأخَتًا، الّبىانيوف: بطبعهم و 

وىذا التفاوت ُب الِفطَر والعقوؿ الذي جعل الناس طوائف ثبلاًث، ٬ترُّ حتًما إٔب 
اختبلؼ التعاليم اليت ٬تُب أف يُؤخذ هبا كل فريق: فللجمهور وأشباىهم، من اٞتدليُت 

الوصوؿ إٔب التآويل الصحيحة، اإلٯتاُف بظواىر النصوص الشرعية، وما  الذين ال يُطيقوف
 ُضِرَب ٢تم من رموز وأمثاؿ.

وللعلماء أىل الّبىاف؛ اإلٯتاُف اب١تعاين ا٠تفية اليت ضربت األمثاؿ والرموز لتقريبها 
 للعقوؿ، وذلك بتأويل ىذه النصوص.

ىذين التعليمُت لطائفتو  و٬تب مع ىذا كلو أف ٨ُتَاِفَظ على أف يكوف كل نوع من
ا٠تاصة، وعلى أال ٮتتلط أحُد٫تا ابآلخر؛ ألفَّ جعل الناس شرًعا واحًدا ُب التعليم خبلؼ 

و٢تذا نرى فيلسوفنا ُب كبلمو على إثبات العلم للمبدأ األوؿ،  (٘ٔ) احملسوس وا١تعقوؿ.
ذلك ٔتنزلة ٭تّرِـ أف يتكلم مع اٞتمهور ُب علم هللا على النحو الفلسفي، وإال كاف 

 (ٙٔ) إعطائهم ما ىو سم ٢تم، وإف كاف غذاًء لآلخرين.

ووجوب رعاية انقساـ الناس حسب استعداداهتم وعقو٢تم إٔب طوائف، خاصَّة 
وعامَّة، لكلٍّ منها تعليم خاص سبق أف عرفناه عند غَت ابن ُرشد من الفبلسفة مثل 

ف الذي يَرى أفَّ َمَسائل الطبيعة الفارايب وابن سينا، وسنعرفو أيًضا بعده لدى ابن ميمو 
٬تُب أال تُعلَّم علًنا ولكل الناس، بل وال أف تثبت ُب كتاب يقرؤه الناس ٚتيًعا؛ وذلك 
ألهنا ُمتَِّصلة اتصااًل وثيًقا ٔتسائل ما بعد الطبيعة وأسرارىا؛ و٢تذا فإف فبلسفة ما بعد 

ا ُب شيء من ذلك إال رمزًا الطبيعة وكذلك علماء الكبلـ، وأصدقاء اٟتقيقة ٓب يتكلمو 
 (ٚٔ) بطريق اجملاز و٨توه.

والسبب ُب ىذا اختبلؼ الناس وانقسامهم إٔب طوائف حسب ما منحوا من 
االستعداد والعقل وضوء ا١تعرفة، ىذا الضوء الذي يضيء دائًما للعدد األكّب من 

ـُ ابلنِّ  َعِد سبة للذين يعيشوف ُب األنبياء، وُيضيء آلخرين فًتات ُمتقاربة أو ُمتباعدة، ويَػنػْ
 (ٛٔ) ًما عنهم، وىم العامة من الناس.الظبلـ، واٟتقيقة ٤تجوبة ٘تا
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وإذف من ا٠تطر ُب رأي ابن ميموف، كما ىو ُب رأي ابن رشد، إظهار حقائق الطبيعة 
وما بعد الطبيعة لغَت أىلها، سواٌء كاف ىذا بتأويل النصوص اليت اشتملت عليها، أو أبي 

اع التعاليم، وُب ذلك يستعمل ابن ميموف ُمقارنة من جنس اليت التجأ نوع آخر من أنو 
 (ٜٔ) إليها ابن رشد، ليبُت ضرر التكلم مع اٞتمهور على النحو الفلسفي، وىذا إذ يقوؿ:

إين ال أُقارف ىذا إال ٔتن ٬تعُل ِطفبًل َرِضيًعا أيخذ من خبز اٟتنطة ويشرب ِمَن ا٠تمر، »
ه ببل ريب، وليس ىذا ألفَّ ما تناولو ىو ِمَن اأَلطعمة واألشربة فإنَّو يكوُف سبًبا ُب ضرر 

الضَّارة الرديئة وا١تُضادة لطبيعة اإلنساف، ولكن ألفَّ الذي تناوؿ منها ىو أضعف من أف 
 «يهضمها ويفيد منها.

وبعد ابن ميموف األندلسي ٧تد البن رشد شبيًها آخر ُب ىذا إٔب حدٍّ ما من 
دثُت، وىو سبينوزا، فإنو كتب رسالتو البلىوتية السياسية؛ ليبَحَث الفبلسفة الغربيُت احمل

فيها العبلقة بُت العقيدة أو علم البلىوت وبُت العقل أو الفلسفة، وانتهى من َْتِْثِو إٔب 
وجوب فصل كلٍّ منهما عن اآلخر، حىت إنو ليؤكد أفَّ ىذا الفصل والتدليل عليو ىو 

 (ٕٓ) الرِّسالة.ساسي الذي هتدؼ إليو الغرض األ

ويرى تّبيرًا ٢تذا الذي يذىب إليو، أنو ليس من عبلقة أو صلة قرابة بُت العقيدة أو 
ولكنو مع ىذا يرى أفَّ كبلِّ منهما طريق إٔب السعادة ألىل كل  (ٕٔ)الدين وبُت الفلسفة،

 منهما.

وإف شدَّد ىكذا ُب وجوب عدـ خلط الدين ابلفلسفة، وضرورة « سبينوزا»على أف 
أف يكوف لكلٍّ منهما أانس وطبقة خاصٌَّة، وأف تكوف السيادة لكلٍّ منهما ُب ٦تلكتو ال 

فإنَّو ال يصدر ُب ذلك ٘تاًما عن األسباب اليت َصَدَر عنها  (ٕٓ)يُعارضو اآلخر ُب شيء،
ابن رشد حُت َقسََّم الناس إٔب طبقات، وجعل لكل طبقة تعليًما خاصِّا ٬َتُِب أال تتعداه، 

 فة أىلها، ولؤلخذ بظاىر الوحي أىلو.فللفلس

إف الفيلسوؼ اليهودي الغريب يرى أنو ليس ُب الكتاب ا١تقدس فلسفة، بل ليس 
وإفَّ الغرض واألساس لكلٍّ من الفلسفة والبلىوت ٮتتلف  (ٖٕ)فيو إال حقائق بسيطة جدِّا،
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وراة؛ ليستنبط منها و٢تذا يرفض بقوة صنيع ابن ميموف ُب أتويل الت (ٕٗ)٘تاًما ُب كلٍّ منها،
 (ٕ٘) فية، ويصفو أبنو ضار وعبث وٛتق.ما زعمو من األفكار الفلس

وأما الفيلسوؼ ا١تسلم الغريب، فإنو يرى كما سبق أف عرفنا أفَّ لبعض نصوص 
الشريعة معٌت ظاىرًا للعامة، وآخر ابطنًا فلسفيِّا للخاصَّة، وأفَّ ىذا ا١تعٌت الثاين يظهر 

و، وىذا معناه أفَّ القرآف واٟتديث قد َحوًّي جانًبا من األفكار ابلتأويل ١تن ىو أىل
 الفلسفية، وأنَّو ٬تُب استخراج ىذه األفكار للقادر والذي ىو أىل ٢تا.

ىذا، وقبل أف نَػتػُْرؾ ىذه ا١تَسألة ١تا بعدىا، ٭تسن أف نشَت إٔب أفَّ وجود نصوص ُب 
ين إٔب التفلسف، فإنَّو ال ٯُتكن إدراؾ الشريعة ٬تُب أتويلها يُعتّب إشارة أو دعوة من الد

ا١تعاين ا٠تفية من ىذه النصوص إال ابلنظر الفلسفي، وإال كانت النتيجة اٟتتمية ترؾ 
جانب من النصوص ببل فهم صحيح، وترؾ كثَت من معانيها ا١تُِهمَّة ببل إدراؾ، وىذا ما ال 

 يرضاه ٤تُِبّّ للشريعة وُمَقدِّر ٢تا.

تأويل لبعض نصوص القرآف واٟتديث ٧تده أيًضا، على ما وىذا القوؿ بوجوب ال
وسعادًّي  سيجيء بيانو بعد، لدى اليهود فيما ٮتتص ابلتوراة؛ ٧تده لدى فيلوف اإلسكندري

 بعد ىؤالء. الفيومي وابن جّبيوؿ الذي عاش ُب القرف اٟتادي عشر، ٍب لدى ابن ميموف

ابن ُرشد وبعده أيًضا، مثل كما سنجده لدى ُمفكري رجاؿ الكنيسة ا١تسيحية قبل 
أور٬تُت وكْليماف اإلسكندري وأبيبلْرد، وأخَتًا سنجد الوضع نفسو لدى كثَتين آخرين من 
م أىل  ُمفكري اإلسبلـ وفبلسفتو، ولدى ا١تتصوفة بِصَفة خاصَّة، ىؤالء الذين يروف أهنَّ

 اٟتقيقة، ُب مقابل أىل الشريعة.

 ّقْاعدِ التأّٓل قاىٌْ( 3) 

ال بد من التأويل لؤلسباب اليت ذكرىا ابن رشد كما رأينا؛ فإنَّو رأى أال يًتؾ إذا كاف 
يُريد،  األمر فوضى، فيؤوِّؿ من يشاء ما يريد من النصوص، ويُذيع من التآويل ما يُريد و١تن

 بل جعل لذلك قانواًن وقواعد يسًتشد هبا الباحث، وٖتفظ اإلخاء بُت اٟتكمة والشريعة.
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ي ُب رأينا ١تن يرى اصطناع ىذه الطريقة، طريقة أتويل بعض وىذا أَمٌر طبيع
النصوص لتتفق مع العقل والنظر الفلسفي الصحيح؛ ولذلك نرى شيئًا من ىذه القواعد 
وضعها فيلوف اليهودي اإلسكندري، كما نرى الغزإب يًتؾ لنا رسالة صغَتة ُب ىذا الشأف 

 «.قانوف التأويل»ُتَسمَّى 

وري ١تن يرى وجوب التأويل لبعض نصوص الشريعة؛ ألفَّ نقوؿ: أبفَّ ذلك ضر 
الذين ال يروف ىذا، حىت عندما ٭تسوف التعارض بُت العقل وبُت النَّص إف ُأِخذ حسب 
ظاىره، ال ٬تدوف حاَجًة لوضع قواعد للتأويل، بل إفَّ ىناؾ من يستنكروف البحث ُب 

 ما سنرى بعُد ُب فصل آخر.كى ٕٛٚا١تتوَب سنة « ابن تيمية»ىذه النَّاحية، ومنهم 

إذف، نرى ابن رشد وىو ٬تُد التأويل ضرورًّيِّ ٠تَت الشريعة واٟتكمة مًعا، ُب ختاـ  
ما ٬توز من »يُعٌت بوضع قانوف يبُت بو حسب تعبَته « الكشف عن مناىج األدلة»كتابو 

نوف وىذا البياف أو القا« التأويل ُب الشريعة وما ال ٬توز، وما جاز منو فلمن ٬توز.
 (ٕٙ) ا١توجودة ُب الشرع ٜتسة أصناؼ: يتلخص ُب أفَّ ا١تعاين

( أْف يَُكوف ا١تعٌت الظَّاىر من النَّص ىو ا١تراد حقيقة ُب نفس األمر، وىذا الصنف ٔ)
 ال ٬توز أتويلو ُمطلًقا، بل ٬تب أخذه حسب ظاىره للناس ٚتيًعا.

ثاؿ ورمز للمعٌت ا١تقصود ( أف يكوف ا١تعٌت الظَّاىر للنص ليس مراًدا، بل ىو مٕ) 
حقيقة، ولكنَّو ال يُعلم أنَّو مثاؿ، وال ١تاذا اختَت بذاتو ليكوف مثااًل ورمزًا لذاؾ 
ا١تعٌت ا٠تفي، إال بقياسات بعيدة ُمرَكَّبة ال يوَصل إليها إال بتعلُّم طويل وعلـو 

ؤّوِلو إال َٚتَّة، ال يقدر عليها إال ا٠تاصة من الناس، وىذا الصِّنف ال ٬توُز أف ي
 الرَّاسخوف ُب العلم، وليس ألحدىم التصريح بو لسواىم.

( أف يكوف ا١تعٌت الظاىر مثااًل ورمزًا أيًضا ١تعٌت آخر خفي، ولكن من اليسَت أف ٖ) 
يُفهم أنَّو مثاؿ و١تاذا ىو بذاتو مثاؿ، وىذا الصنف ليس ألحد األخذ بظاىره، بل 

 ل للجميع.ال بد من أتويلو، والتصريح هبذا التأوي

( أف يكوف ا١تعٌت الظاىر مثااًل: ولكن يعرؼ بنفسو أو بعلم قريب أنو مثاؿ، وبعلم ٗ) 
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بعيد ال تقدر عليو العامة ومن ُب حكمهم ١تاذا ىو بنفسو مثاؿ، وذلك مثل قولو 
وىذا الصنف أتويلو خاص ابلعلماء، « اٟتجر األسود ٯتُت هللا ُب األرض.ملسو هيلع هللا ىلص: »

، ويُقاؿ لآلخرين الذين شعروا أنو مثاؿ، ولكن ليسوا ويؤّوِلونو ألنفسهم خاصة
من أىل العلم الذين يعرفوف ١تاذا ىو مثاؿ: أبنَّو من ا١تُتشابو الذي ٬تُب عدـ 
البحث عنو، إال للعلماء الرَّاسخُت، أو ينقل ٢تم التمثيل ١تا ىو أقرب إٔب معارفهم 

 «.بلـ والزندقةالتفرقة بُت اإلس»ومداركهم، كما يرى الغزإب ُب كتابو 

( وأخَتًا، أف يكوف ا١تعٌت الظاىر مثااًل ورمزًا آلخر خفي، ولكن ال يتبُت أنَّو مثاؿ ٘) 
إال بعلم بعيد، ومىت ُعِرَؼ أنو مثاؿ يتبُت بعلم قريب ١تاذا اختَت بذاتو ليكوف 
، مثااًل، وىذا القسم من ا١تُمكن أْف نَػُقوؿ أبفَّ األحفظ للشرع أال يُتعرَّض لتأويلو

بل األؤب ابلنِّسبة لغَت العلماء أف نبطل األمور اليت من أجلها ظنوا أفَّ ا١تعٌت 
الظاىر من النص ىو مثاؿ آلخر خفيّّ ىو ا١تراد منو، ولنا كذلك أف نقوَؿ ّتواز 
التأويل ٢تؤالء أيًضا، وذلك لقوة الشبو بُت ا١تعٌت ا٠تفي ا١تراد وبُت ما ُضرب رمزًا 

 ومثااًل لو.

أفَّ ىذين الصنفُت )الرابع وا٠تامس( »التفصيل؛ يذكر فيلسوؼ قرطبة  وبعد ىذا
ا  مىت أُبيح التأويل فيهما تولدت منو اعتقادات غريبة وبعيدة عن ظاىر الشريعة، ورٔتَّ

يُريد أف يقوؿ أبفَّ ا٠تَت ُب ىذا ىو البعد عن التأويل؛  (ٕٚ) «فشت فأنكرىا اٞتمهور.
وال ٘تيز »لشريعة من ٓب تتميز لو ىذه ا١تواضع كا١تتصوفة، و٢تذا ١تا أخذ ُب أتويل نصوص ا

اضطرب األمر ُب الدين، وُوجد بُت « لو الصنف من الناس الذين ٬توز التأويل ُب حقهم.
ارع، وتعدٍّ على الشريعة ا١تسلمُت ِفَرؽ يُكِّفر بعضها بعًضا، وىذا كلو جهل ٔتا قصد الش

 (ٕٛ) نفسها.

لنتائج السيئة، وزرَْع العداوة بُت الشريعة والفلسفة ىذا، ولكي نتقي أمثاؿ ىذه ا
٬تب بصفة عامة كما يقوؿ ابن رشد أال يصرح ابلتآويل وٓتاصة الّبىانية لغَت أىلها، وُىم 
أىل الّبىاف، كما ٬تُب أال تثبت ىذه التآويل ُب الكتب ا٠تطابية واٞتدلية ا١توضوعة 
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إٔب إبطاؿ ظواىر النصوص اليت يفهمها للعامة وأمثا٢تم من أىل اٞتدؿ، وإال أدى ذلك 
فر إف  الواحد من ىاتُت الفئتُت، مع العجز عن إدراؾ التأويل الّبىاين، فيضل ويقع ُب الك

 (ٜٕ) كاف ذلك ُب أصوؿ الشريعة.

وُب أخذ العامة وتكليفهم ابإلٯتاف بظواىر النصوص وحدىا، دوف ما فيها من معاٍف 
األوؿ ابلعلم ُب حق اٞتمهور ىو العمل، فما كاف  خفية، سعادهتم، وذلك أبفَّ ا١تقصود

أجدى ُب الدفع إليو كاف أفضل من غَته، أمَّا ا٠تَاصَّة فإف مقصودىم األوؿ ىو األمراف 
عاين ا٠تفية مًعا: العلم والعمل؛ و٢تذا كانت سعادهتم ُب أتويل ما ٬تب أتويلو ١تعرفة ا١ت

 (ٖٓ)ا١ترادة من النصوص.

ا دؿَّ لصدؽ ىذ  ا الذي يراه ابن رُشد، أفَّ ٘تثيل نعيم اٞتنة للجمهور أبنو نعيمورٔتَّ
 ٤تسوس مادي: من أهنار ٦تلوءة لبنًا وعسبًل، وفاكهة ٥تتلفة ال مقطوعة وال ٦تنوعة، وحور

 أدفع ٢تم إٔب طريق الفضيلة من تشكيكهم ُب ىذا النعيم على ىذه الكيفية… وولداف 
 ء ُب النصوص داؿّّ على مادية الثواب إ٪تا ىو رموزاٟتسية، و٤ُتاولة تفهيمهم أفَّ ما جا

، فإفَّ النفوس ال ٯتكن أف تنعم ابللذات  وأمثاؿ، وأفَّ ا١تعاد األخروي لن يكوف إال معنوًّيِّ
 ا١تادية.

من السهل بعد ىذا أف تفهم إذف أفَّ فيلسوفنا ال يرى أف ُب النصوص الدينية من 
لنسبة للعلماء الرَّاسخُت الذين عليهم أتويل القرآف واٟتديث نصوًصا ُمتشاهبات، ال اب

ىذه النصوص اليت يَُظن أهنا ُمتشاهبة، وال ابلنسبة للعامة وأمثا٢تم الذين فَػْرُضُهم اإلٯتاف 
 بظواىرىا دوف البحث أو التفكَت ُب أتويلها.

لكنَّ أىل اٞتدؿ وا١تُتكلمُت ىم الذين يوجد ُب حقهم التشابو ُب بعض النصوص؛ 
م  وقد ارتفعوا عن العامَّة وٓب يصلوا إٔب مرتبة ا٠تاصة، عرضت ٢تم شكوؾ وشبهات ٓب ألهنَّ

يقدروا على حلها، فحاولوا التأويل َفَضلُّوا وأضلوا؛ و٢تذا َذمَُّهم هللا اٟتكيم أبفَّ ُب قلوهبم 
إال هللا و زيغًا ومرًضا، فيتَّبعوف ما تشابو من القرآف ابتغاء الفتنة وابتغاء أتويلو الذي ال يعلم

 (ٖٔ) والراسخوف ُب العلم.
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وقد بلغ من اعتقاد فيلسوؼ قرطبة بقوة أتثَت ما يذىب إليو، من َجْعل تعليم للعامة 
وآخر للخاصة، ُب التوفيق بُت الوحي والعقل، أنو يتشدد ُب ذلك إٔب درجة أف يرى أف 

كفر، كما ٬تُب   ىناؾ نصوًصا ٬تُب على أىل الّبىاف أتويلها، وْٛتُلهم ٢تا على ظواىرىا
 على العامَّة وأمثا٢تا ٛتلها على ظواىرىا، وأتويلهم ٢تا كفر.

 (: الرَّْٛتَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى،ٗ / ٕٓومن ىذه النصوص، قولو تعأب )سورة طو 
 و٨تو ىذا من اآلًّيت واألحاديث اليت توىم اٞتسمية والنقلة هلل تعأب، بل إنو كما سبقت

 إفَّ من كاف من الناس فرضو»غ من ىذا مبدأ عامِّا فيقوؿ بعد ما تقدـ: اإلشارة إليو، يصو 
وغٍت عن البياف أنَّو  (ٖٖ) ألنو يؤدي إليو. (ٕٖ) «اإلٯتاف ابلظاىر، فالتأويل ُب حقو كفر.

 يُريد كذلك أفَّ من كاف فَػْرُضو التأويل، يكوف األمر ابلنسبة إليو على العكس وبصفة عامة
 أيًضا.

ذلك أيًضا يتشدد ُب وجوب تطبيق ما وضع من قواعد تتعلق ابلتأويل، َكَما أنو ل
وجواز أو عدـ جواز إذاعتو، و١تن ٕتوز إذاعتو؛ و٢تذا يلـو اللـو كلو الغزإبَّ وا١تتكلمُت: 

 أشاعرة وُمعتزلة؛ ألهنم أثبتوا التآويل ُب مؤلفاهتم فذاعت بُت العامة.

، إبثباتو التآويل ُب غَت  «الشريعة واٟتكمةأخطأ على »إفَّ الغزإب ُب رأي ابن رشد، 
كتب الّبىاف، فذاعت بُت اٞتمهور، وكاف من ذلك أف عاب قوـٌ األؤب وآخروف 

وكذلك ا١تُتكلموف، وٓتاصَّة ا١تعتزلة، إهنم بتآويلهم اليت صرحوا هبا  (ٖٗ) األخرى.
 (ٖ٘) «أوقعوا النَّاس ُب شنآف وتباغض وحروب ومزقوا الشرع.»للجمهور، 

وفيلسوفنا ال ينسى حُت يلـو بعنف ىؤالء على ما صرحوا بو من لآويل لغَت أىلها، 
أنَّو وقع ُب مثل ىذا الصنيع؛ ولذلك نراه يعتذر َعمَّا فعل أبفَّ اٞتمهور قد عرؼ من 
أولئك الذين يلومهم ىذه التآويل، فكاف ال بد لو من أف يتكلم فيها، وذلك لبياف اٟتق 

ذى عن اٞتمهور من جهة ُأخرى، كما يفعل الطبيب اٟتاذؽ ولدفع األ (ٖٙ)من جهة،
لشفاء ا١تريض إذا تعدى الشرير اٞتاىل )يريد الغزإب وأمثالو( وسقاه السم على أنو 

 (ٖٚ)غذاء.
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وىذا االعتذار يُذَكِّران ابعتذار سلفو وبلديِّو ابن طفيل ُب مثل ىذه اٟتالة، عن 
ابٟتكمة على غَت أىلها، أبنَّو ٭ُتاوؿ إصبلح ما ٥ُتَالفتو طريق السلف الصاّب ُب الضنِّ 

أفسده سابقوه ابلتصريح آبراء ُمفسدة ولآويل ضالة تلقَّفها غَت أىلها فعمَّ بذلك 
 (ٖٛ).ضررىا

ُ ّبني الْحٕحت( 4) ٘ بٔي ٚ قدرٗ العقل، ّالصل  دٓد مد

ين ٧تيء بعد ما تقدـ ألىم مسألة فيما نرى يتعرض ٢تا من ٭ُتاوؿ التوفيق بُت الد
والفلسفة، نعٍت مسألة الوحي وٖتديد ُسلطانو وميدانو ابلنِّسبة للعقل؛ ال بدَّ إذف من أف 
يقوؿ ابن رشد ىنا كلمتو، فيُبُت صراحة رأيو ُب الوحي وٖتديد الصلة بينو وبُت العقل، 

 وُب ا١تعجزات والنبوة، وفيما يكوف أو ال يكوف من اٟتاجة للشريعة ّتانب العقل.

اللحظة حاٝتة ابلنسبة لفيلسوؼ قرطبة، وىو اٟتريص على اإلٯتاف األمر خطَت و 
ابلدين، والذي رأينا مبلغ اعتداده ابلعقل ونظره، وذلك إٔب درجة ٕتعلو ٬ُتيز أْف ٮُتالف 
العقُل ٔتا يصل إليو من نتائج صحيحة اإلٚتاَع ُب األمور النظرية، ويُوجب أتويل ما ٮتالف 

 كما رأينا فيما سبق.  النظر العقلي من ظواىر النصوص

وىذه ا١تشكلة قد تعرَّض ٢تا كلُّ من وقف موقف ابن رشد بُت الدين والفلسفة، 
سواء تقدـ بو الزَّمن عنو أو أتخر، ونذكر ُب ىذا من ابب التمثيل: سعادًّي الفيومي ا١تتوَب 

 ـ، وابن ميموف، من اليهود، كما تعرض ٢تا من رجاؿ الكنيسة ا١تسيحية كثَتوفٕٜٗسنة 
ا١تتوَب سنة « أبيبلرد»، وٜٓٔٔا١تتوَب سنة « أْنسلم»نكتفي منهم بذكر القديس 

ا١تُتوَب سنة « توماس األكويٍت»، وتلميذه «ألبَت الكبَت»ـ، ومن بعد٫تا ٕٗٔٔ
 ـ، وىو أكّب الىوٌب ُب العصر الوسيط.ٕٗٚٔ

ة الوحي من حقِّا، لقد اْضطُرَّ ىؤالء ٚتيًعا ١تُعاٞتة ىذه ا١تشكلة بوجهيها: ما منزل
 العقل؟ وما ِصَلة الفلسفة ابلدين؟ فكلّّ قد قاؿ ُب ذلك كلمتو.

يرى سعادًّي الفيومي أفَّ العقيدة ُب حاجة إٔب العقل لفهمها وشرحها والدفاع عنها، 
، فليس للوحي أف «مونك»أي إفَّ للعقل ّتانب الوحي ىذا الدوَر الثانوي جدِّا كما يقوؿ 



 56 

 نو سنًدا وظهَتًا.ٮَتَْشاه، بل ابلعكس ٬تد م

ىو رأي اليهود  -أي كوف الفلسفة ُب خدمة الدين على ذلك النحو  -وىذا الرَّأي 
الرابنيُت أو أنصار التلمود، وىذا الرأي الثانوي الذي للعقل، لو ُب رأي سعادًّي ما يُػبَػّرِره؛ 

نظر طويل، على ألنَّو وإف كاف العقل يعرؼ نفس اٟتقائق الوحييَّة، لكنو ٭تتاُج ١تعرفتها إٔب 
 (ٜٖ) وحي يُعطينا إًّيىا بسرعة ويُسر.حُت أفَّ ال

مع اعتداده ابلعقل واعتباره رابطًا بيننا وبُت هللا، فليس لنا أف ننبذه  -وابن ميموف 
وأفَّ العقل لو حد  (ٓٗ)يؤكد أفَّ ُمِهمَّة الفلسفة ىي شرح اٟتقائق الدينية والتدليل عليها -

عرفة، وحينئذ ٬تُب اللجوء فيما ال ٯتكن أف يصل إليو العقل يقف عنده ُب قدرتو على ا١ت
 (ٔٗ) إٔب الوحي، ومن ىذا النوع العآب السماوي.

و٧َتُِد األمر على ىذا النَّحو إذا جئنا إٔب ُمفكري رجاؿ الكنيسة ا١تسيحية، فإفَّ ما 
، ما داـ يظهر من التَّعارض بُت الوحي ىو تعارض غَت مقصود، وإف كاف حقيقيِّا مع ىذا

 (ٕٗ) دور الفلسفة ىو فهم العقيدة. الكل يتفق على أفَّ 

مع وصف موقفو بُت العقل والوحي أبنو عقلي، نراه ىو الذي « أنسِلم»والقديس 
 (ٖٗ) ة النهائية لعلوِّ ىذا على ذاؾ.أعطى الصور 

وتلميذه األشهر القديس توماس األكويٍت، فنجد « ألبَت الكبَت»ٍب نصل إٔب 
كما يرى   -لك التأكيَد أبفَّ كبلِّ من العقل والدين لو اختصاصو، وأفَّ الفلسفة عند٫تا كذ
ليس ٢تا إال أف تظل خادمة البلىوت، وأفَّ الدين يعصم العقل من الضبلؿ  -األكويٍت 

 لو تُرؾ العقل لنفسو.

وبعد أف أوضح أو حدد ىذاف الفيلسوفاف منزلة العقل من الوحي، ىكذا وبيػَّنَّا 
ف كلٍّ منهما، ٧تد٫تا يقفاف موقف ا١تعارضة من البلىوتيُت الذين يرفضوف مدى سلطا

يرفضوف البلىوت لصاّب  فلسفة أرسطو إيثارًا لبلىوت، ومن الرشديُت الذين
 (ٗٗ)الفلسفة.
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وبعد ىذه اللمحات اليت نكتفي هبا ُب بياف أفَّ ُمشكلة الصلة بُت الوحي والعقل، 
ا، قد عرضت للفبلسفة وا١تفكرين من رجاؿ الدِّين ُب ُب انحيتيها اللتُت أشران إليهم

٥ُتتلف العصور من غَت ا١تسلمُت ومن ا١تسلمُت، ورأى كلُّ فريق منهم َحلَّها وٖتديدىا 
على ما عرفنا بعد ذلك، نعوُد إٔب ىدفنا األصلى ىنا وىو بياف موقف ابن ُرشد من ىذه 

 ن.ا١تشكلة، وذلك لنضعو حيث ٬تُب بُت ىؤالء ا١تُفكري

إفَّ فيلسوؼ األندلس مهما أشاد ابلعقل ونظره وقدرتو على ا١تعرفة، ُيَصّرِح أبفَّ 
ىناؾ أمورًا يعجز العقل عن معرفتها، وإذف فلنرجع إٔب الوحي الذي جاء متمًما لعلم 

وىذه  (٘ٗ) «كل ما عجز عنو العقل أفاده هللا تعأب اإلنساَف من ِقَبل الوحي.»العقل، فإفَّ 
 يعزُّ إدراكها على العقل سيجيء بعد قليل جدِّا بياهنا، وذكُر مَثل ٢تا، ولكنا األمور اليت

ا ٟتياة اإلنساف نقوؿ اآلف إهنا كما يذكر فيلسوفنا نفسو، أمور من الضروري علمه
 (ٙٗ)ووجوده وسعادتو

ونرى ابن رشد يُكرر ىذا الذي يراه ويُؤكده ُب موضع آخر، حُت يذكر أفَّ الفلسفة 
ؼ ما ٬تيء بو الشرع، فإف أدركتو كاف ذلك أًبَّ ُب ا١تعرفة، وإال أعلنت بقصور تعٌت بتعرُّ 

 (ٚٗ) ىذا ٦تا يُدركو الشرع وحَده. العقل اإلنساين عنو، وأفَّ 

وِمَن الواِضح َشَبُو ىذا الرأي ٔتا نقلناه آنًفا عن ا١تفكرين من رجاؿ اليهودية 
أف يفهم ما جاء بو الشرع، ومن بطئو عن وا١تسيحية ُب ىذه ا١تشكلة، من أفَّ على العقل 

الوحي ُب ا١تعرفة، ومن عجزه أحيااًن عن الوصوؿ ١تا جاء بو، والنَّتيجة اٟتتمية لذلك ىي 
 ضرورة اللجوء أحيااًن للوحي الذي ىو أعلى من العقل ونظره وتفكَته.

ا ومهما يكن من شيء؛ فاألمور اليت ال يكتفي العقل بنفسو ُب معرفتها تتلخص كم
يرى فيلسوؼ األندلس ُب معرفة هللا، والسعادة والشقاء اإلنساين ُب ىذه اٟتياة الدنيا 

 وُب اٟتياة اأُلخرى أيًضا، ووسائل ىذه السعادة وأسباب ىذا الشقاء.

وذلك أبفَّ الفبلسفة )ولعلو يُريد الفبلسفة اليوانف( يروف أفَّ اإلنساف ال تقـو حياتو 
العآب اآلخر، إال ابلفضائل النظرية اليت ال يوصل إليها إال وسعادتو ُب ىذا العآب وُب 
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ابلفضائل ا٠تلقية، وىذه الفضائل ال تتمكن ُب النفس إال ٔتعرفة هللا وتعظيمو ابلعبادات 
 ا١تشروعة حسب ا١تلل ا١تُختلفة، مثل القرابُت واألدعية والصلوات، و٨تو ىذا وذاؾ ٦تا ال

 (ٛٗ) يُعرؼ إال من الشرع ا١توحى بو.

أو بعبارة ُأخرى: إفَّ ىذه األمور ال تُػتَػبَػُتَّ كلها أو معظمها إال بوحي، أو يكوف 
وال عجب ُب ىذا، فإفَّ الفلسفة تنحو ٨تو تعريف بعض  (ٜٗ) تبيينها ابلوحي أفضل.

الناس سعادهتم، وىم َمن عندىم استعداد لتعلمها، وأمَّا الشرائع فتقصد تعليم اٞتمهور 
 (ٓ٘) لعلم الذي أيٌب بو الوحي رٛتة ٞتميع الناس.عامة؛ ولذلك كاف ا

، وإذا كاف ُب «رٛتة ٞتميع النَّاس»ولكن؛ إذا كاف ابُن رشد يرى ضرورة الوحي 
ٖتديد الصلة بينو وبُت العقل ٬تعل ىذا أقل مقدرة ُب إدراؾ اٟتقائق على ما يُؤخذ من 

، «هتافت التهافت»و« ةمناىج األدل»النصوص اليت استشهدان هبا لبياف ىذا الرأي من 
إذا كاف األمر ىكذا؛ فماذا نفهم من ُمقارنة ىذه النصوص ٔتا جاء عن ىذه ا١تشكلة 

خاصِّا بعلوِّ النظر العقلي وقدرتو على الوصوؿ لكل ما « فصل ا١تقاؿ»ذاهتا ُب كتابو 
 -ؿ ُب رموز وأمثا -جاءت بو الشريعة من حقائق وتعاليم، وأبفَّ الوحي يُػبَػُتِّ للجمهور 

اٟتقائق اليت قد يدركها عقل الفيلسوؼ خالصة ٦تا تكتسبو ُب الوحي من تلك الرموز 
واألمثاؿ، وأنَّو ٢تذا قد انقسم الشرع إٔب ظاىر ىو ىذه األمثاؿ ا١تضروبة لتلك ا١تعاين 

َيِصُل إليها إال أىل  واٟتقائق ا٠تفية، وإٔب ابطن وىو ىذه ا١تعاين واٟتقائق اليت ال
 (ٔ٘)الّبىاف.

ىل وقع فيلسوؼ األندلس ىكذا ُب التناقض مع نفسو؟ أو ىل رجع عن كونو 
عقليِّا، كما عرفنا من قبل، يوجب أتويل النص الذي ٮُتالف ظاىره العقل؟ أو ىل نقوؿ 

الذي اعتمد على نصوص التهافت ُب فهم موقف ابن « Mehrenمهرف »مع األستاذ 
زعة ُأخرى غَت عقلية تُػْتبع ُب بعض مسائل رشد من الدين: إف لو ّتانب نزعتو العقلية ن

ميجل آسُت »أو ىل نقوؿ أخَتًا مع األستاذ  (ٕ٘)أساسية العقل للعقيدة والفلسفة للدين؟
Miguel Asin » أبفَّ موقف فيلسوؼ قُرطبة يَػتَػَلخَُّص ُب أفَّ الوحي والفلسفة مصدر٫تا
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وائـ وتعاوف متبادؿ، ولكن الوحي هللا؛ فبل ٯُتكن أف يتناقضا، بل ال بدَّ أف يكوف بينهما 
 (ٖ٘)يفوؽ الفلسفة ُب مسائل أساسية، فإف اختلفا ظاىرًّيِّ ٬تب خضوع الفلسفة للوحي؟

إنو من ا١تمكن لنا بعد ىذه الفروض واآلراء ُب فهم موقف ابن رشد اٟتقيقي ُب 
أواًل إزالة ما  العبلقة بُت الدين والفلسفة، أف نُػَقّرِر أنو ٬تب ١تعرفة حقيقة موقفو أف ٨تاوؿ

من « فصل ا١تقاؿ»يُوجد من تعارض ظاىري بُت النصوص اليت ذكرانىا، نعٍت نصوص 
من جهة ُأخرى، فإذا ًبَّ لنا ىذا « هتافت التهافت»و« مناىج األدلة»جهة، ونصوص 

 فسنرى نزعة واحدة تسود ٚتيع كتاابتو وتكوف ىي ا١تعّبِّ عن موقفو اٟتق.

ُب أتويلها لتتمشى مع الطائفة اأُلخرى من ولكن أي النصوص ىي اليت ٬ت
النصوص؟ ىنا ا١تُشكلة اليت قد يتيسر لنا حلها إذا تبيػَّنَّا العوامل اليت دفعتو لكتابة ما  

 كتب من ىذه النصوص وتلك ُب كتبو ا١تُختلفة.

كما يدؿ عليو اٝتو   -لغرض واحد ىو « فصل ا١تقاؿ»إفَّ فيلسوؼ األندلس كتب 
و االتصاؿ بُت اٟتكمة والشريعة، و٤تاولُة التوفيق بينهما على أساس تبيُت العبلقة أ -

عن الظاىر من العقائد »؛ ليفحص فيو «مناىج األدلة»ىذه العبلقة، على حُت أنو كتب 
ْتسب ملسو هيلع هللا ىلص اليت قصد الشرع ْٛتَل اٞتمهور عليها، ونتحرى ُب ذلك كلو مقصد الشارع 

لَتدَّ بو على هتافت الفبلسفة « التهافت هتافت»وأخَتًا كتب  (ٗ٘) «اٞتهد واالستطاعة.
 للغزإب.

وُب ىذين الكتابُت األخَتين ٓب يتعرض أبصالة ١تسألة التوفيق بُت الدين والفلسفة 
 «.فصل ا١تقاؿ»وبياف العبلقة بينهما، ىذا الغرض الذي ىو الغرض الوحيد من رسالة 

وفيق بُت تلك النصوص ْتق ينبغي إذا أردان الت« جوتييو»وإذف، كما يقوؿ األستاذ 
« فصل ا١تقاؿ»ٚتيعها، أف نؤوِّؿ نصوص ا١تناىج والتهافت لتتفق مع ما تدؿ عليو رسالة 

 اليت فصَّل فيها الغرض وا١تنهج الذي سيسَت عليو.

وإذا كاف األمُر ينبغي أف يكوف ىكذا، كاف من اٟتق أف نُػَقّرِر أف ابن رشد بقي أميًنا 
قلية، ومن الدالئل على ىذا أفَّ رأيو ُب النبوة وا١تعجزات يتفق دائًما وصادقًا ُب نزعتو الع
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 مع رأي ابن سينا الذي عرضناه من قبل. -كما أشران إٔب ذلك فيما سبق   -

إنو يذكر أفَّ النبوة حادث طبيعي ٘تاًما، وأفَّ الوحي يكوف عن هللا بتوسط ما يَُسمَّى 
كما يذكر ُب أثناء رده   (٘٘) «عة مَلًكا.العقل الَفعَّاؿ وعند رجاؿ الشري»عند الفبلسفة 

على الغزإب فيما حكاه عن الفبلسفة، أو بعبارة أدؽَّ عن ابن سينا ُب ىذه ا١تسألة، أف 
ا١تعجزة أمٌر ٦تكن ُب نفسو يتفق والعقَل وقوانُت الطبيعة، وأفَّ ما ذكره ابن سينا من 

٦تكنًا ُب طبعو يقدر أف  األسباب اليت تنشأ عنها ٦تكن وجائز، وأف ليس كل ما يكوف
يفعلو اإلنساف، بدليل اٟتس وا١تشاىدة والواقع، فيكوف إتياف النّب أبمر خارؽ أي معجزة 
٦تكنًا ُب نفسو، وإف كاف ٦تتنًعا على اإلنساف، وليس ٭ُتتاج ُب ذلك أف نقرر أفَّ األمور 

 (ٙ٘)ا١تمتنعة ُب العقل ٦تكنة ُب حق األنبياء.

عن نزعتو العقلية ُب ىذه ا١تُشكلة ا٠تطَتة، وال يلـو ابن  وىكذا ٓب ٭تَِد ابن رشد
سينا على ما ذىب إليو فيها؛ ألف لو رأًًّي ٮُتالفو، بل ألنَّو َصرَّح هبذا الرأي للعامَّة الذين ال 
تصلح ٢تم التعاليم اليت تصلح للخاصة وحدىم، وبذلك خالف الفبلسفة القدماء )أي 

هم ُب ا١تعجزات مع انتشارىا؛ ألهنا من ا١تبادئ العامة اليوانف( الذين ٓب يتكلم أحٌد من
 (ٚ٘) للشريعة اليت ٬تب أف يعاقب الفاحص عنها وا١تشكِّك فيها.

وبعد أف فهمنا نظرية فيلسوؼ األندلس ُب النبوة وا١تعجزات، نرى أفَّ النصوص 
اليت جاءت ُب ا١تناىج والتهافت مو٫تة أنو صار غَت عقلي، فهو ٬تعل الوحي فوؽ 

أف يُطمئن رجاؿ  - (ٛ٘)كما يقوؿ ْتق األستاذ جوتييو  -العقل، ويُتبع ىذا لذاؾ، أراد هبا 
الدين أبنَّو معهم، وٓتاصة أنَّو مع ىذا ٓب ٮترج هبا عن كونو عقليِّا، فهو يُػؤَكِّد ىذا أبلغ 

 (ٜ٘) «أفَّ كل نّب فيلسوؼ.»توكيد وأوكده إذ يُػَقّرِر 

أمينًا على ما سبق أف ذكرانه عنو ٓتصوص  كما نرى كذلك أفَّ ابن رشد ظلَّ 
وجوب تقسيم الناس إٔب طبقات حسب استعداداهتم وعقو٢تم، فإفَّ منهم العامة وا٠تاصة، 
و٬تُب أف يكوف لكل طائفة منهم تعليم خاص، وهبذا يبقى الوائـ بُت العقل والوحي أو 

 ٫تا ابآلخر.بُت الفلسفة والدين اللذين لكلٍّ منهما غرض خاص، وال يصطدـ أحد
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وقد يدؿُّ أيًضا ١تا نذىب إليو من بقاء ابن رشد أمينًا ١تذىبو العقلي، ما َأكََّده مرارًا 
ٔتا يؤدي إليو النظر العقلي من  -حرًصا على سعادتو  -من أنَّو ٬تُب أال ُيصرح للجمهور 
طبقة  فإف ىذا معناه أنو فيما ٮتتص ابلعلماء، أي: (ٓٙ) العلـو اليت سكت عنها الشرع.

ا٠تاصة، ال يُعتّب شيء من ا١تعاين واٟتقائق اليت ٓب يصرح هبا الشرع خافًيا، بل إفَّ عقو٢تم 
 لتصل إٔب إدراكها ومعرفتها.

وأمَّا ما سبق أف رأيناه لو من أنَّو تُوجد أموٌر ٬َتُِب فيها الرجوع للوحي؛ ألفَّ العقل 
إدراؾ ىذه األمور العقَل الذي يعجز عن معرفتها، فإنَّو يقصد ابلعقل الذي يعجز عن 

يستدؿ، ال عقل النّب الذي ٬تُب ُب رأيو أف يكوف أيًضا فيلسوفًا، والذي يُدرؾ ىذه 
 (ٔٙ)األمور بفيض العقل الفعاؿ.

وأخَتًا لعلَّ اٟتق ىو أف نقرر أف فيلسوؼ األندلس ال يصح أف يوصف أبنو عقلي 
عقلي كذلك، بل إنو فيما نرى غَت عقلي  وال أبنَّو غَت (ٕٙ)إزاء ٚتيع الناس وُب كل حاؿ،

حُت يتعلق األمر ابلعامة الذين ال يطيقوف النظر واألدلة الّبىانية، وعقلي حُت يتعلق 
وإفَّ رعاية ىاتُت الناحيتُت ىو ما جعل ُب كبلمو ما (ٖٙ)األمر أبىل النظر العقلي والفلسفة،

 ها.يوىم أحيااًن أبنو رجع عن نزعتو العقلية إٔب ما يناقض

واآلف بعد أف انتهينا من ْتث العبلقة بُت العقل والوحي ُب رأي ابن رشد، وىو أمر 
اضطره الصطناع طريقة أتويل الكثَت من النصوص الدينية، ننتقل للفصل الثاين لنعرؼ أفَّ 
ىذا التأويل أو التفسَت اجملازي للنصوص الدينية كاف ضرورًّيِّ ُب رأي الفبلسفة وا١تفكرين 

يلسوفنا وبعده: ُب اليهودية وا١تسيحية واإلسبلـ، وٓتاصة عند فيلوف من قبل ف
 اإلسكندري، لنرى صلة مذىب ابن رشد ُب ىذه ا١تسألة ٔتا ذىب إليو أمثالو فيها.

 ٍْامع
 Miillerـ، لناشرىا ميلَت ٜ٘ٛٔاعتمدان ُب ىذين الكتابُت على طبعة مونيخ سنة  (ٔ)
 ـ.ٖٜٓٔة العلمية لؤلب بويج، بَتوت سنة ُب ىذا الكتاب اعتمدان على الطبع (ٕ)
 نشَت دائًما ابلرقم األوؿ لرقم السورة ُب ا١تصحف، وابلثاين لرقم اآلية من السورة. (ٖ)
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 .ٕفصل ا١تقاؿ، ص (ٗ)
 .ٔٓٔ / ٓٔسورة يونس  (٘)
 .ٕٔ / ٜٖسورة الزمر  (ٙ)
 .ٕٕٚ / ٕسورة البقرة  (ٚ)
 .ٕٕ-ٕٔ، ٔ، جىٖٗٔٔصحيح البخاري، طبعة بوالؽ ٔتصر سنة  (ٛ)
 .ٜ–ٚفصل ا١تقاؿ، ص (ٜ)
 .ٜ–ٚفصل ا١تقاؿ، ص (ٓٔ)
 .ٓٔ-ٜـ، صٜٓٗٔقانوف التأويل، نشر عزت العطار اٟتسيٍت ٔتصر سنة  (ٔٔ)
 .ٓٔ-ٜقانوف التأويل، ص (ٕٔ)
 .ٛنفسو، ص (ٖٔ)
 .ٕٔنفسو، ص (ٗٔ)
 .ٜٚالكشف عن مناىج األدلة، ص (٘ٔ)
 .ٖٚ٘-ٖٙ٘هتافت التهافت، ص (ٙٔ)
، وىذا ا١تعٌت نراه مكررًا ُب مواضع أخرى، مثبًل ٕٔ–ٓٔ، ٔاٟتائرين، ابلفرنسية، ج داللة (ٚٔ)

 .ٜٙ–ٚٙ، ٔج
، وىذا ا١تعٌت نراه مكررًا ُب مواضع أخرى، مثبًل ٕٔ–ٓٔ، ٔداللة اٟتائرين، ابلفرنسية، ج (ٛٔ)

 .ٜٙ–ٚٙ، ٔج
 .٘ٔٔ، ٔنفسو، ج (ٜٔ)
 .ٕٜٛٔبع ابريس سنة ، طٜٕٙص ٗٔرسالة ُب البلىوت والسياسة، الفصل  (ٕٓ)
 .ٕٛٚص ٗٔنفس ا١ترجع، الفصل  (ٕٔ)
 .ٖٜٕص ٘ٔا١ترجع السابق، الفصل  (ٕٕ)
 .ٕٓٙص ٖٔرسالة ُب البلىوت والسياسة، الفصل  (ٖٕ)
 .ٕٛٚص ٗٔنفسو، الفصل  (ٕٗ)
 .ٚٚٔص ٚنفسو، الفصل  (ٕ٘)
 .ٕٙٔ–ٕٗٔالكشف، ص (ٕٙ)
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 .(ٕٚ)ٔ-ٕٙٔالكشف، ص (ٕٚ)
 .ٕٚٔ-ٕٙٔالكشف، ص (ٕٛ)
 .ٕٔفصل ا١تقاؿ، ص (ٜٕ)
 .ٓٚالكشف، ص (ٖٓ)
 .ٜٔ، ٛٙ-ٚٙمناىج األدلة، ص (ٖٔ)
 يريد طبًعا إذا كاف ذلك ُب أصل من أصوؿ الدين. (ٕٖ)
 .ٚٔفصل ا١تقاؿ، ص (ٖٖ)
 .ٛٔ-ٚٔفصل ا١تقاؿ، ص (ٖٗ)
 .ٕٗ-ٖٕفصل ا١تقاؿ، ص (ٖ٘)
 .ٛٔنفسو، ص (ٖٙ)
 .ٖٛ٘هتافت التهافت، ص (ٖٚ)
 .ٛٔٔيو، صحي بن يقظاف، نشر جوتي (ٖٛ)
 .ٜٚٗ–ٚٚٗراجع ُب ذلك كلو، مونك ص (ٜٖ)
 ، ابلفرنسية.ٖ٘-ٕ٘ليفي، ابن ميموف، ص (ٓٗ)
 .ٜٛٔ، ٕ٘، ؼٕ، وجٜ٘ٔ، ٕٗفصل  ٕداللة اٟتائرين، ج (ٔٗ)
 .٘ٗٔبريهييو، والفلسفة ُب العصر الوسيط، ابلفرنسية، ص (ٕٗ)
 .ٜٕجلسوف، روح فلسفة العصر الوسيط، ابلفرنسية، ص (ٖٗ)
-ٖٖٓمن الكتاب نفسو، وص ٜٖٖمن ا١تقدمة، ص ٗٔيهييو، فلسفة العصر الوسيط، صبر  (ٗٗ)

ٖٓٗ. 
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘هتافت التهافت، ص (٘ٗ)
 .ٕٙ٘-ٕ٘٘هتافت التهافت، ص (ٙٗ)
 .ٖٓ٘نفسو، ص (ٚٗ)
 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ، جوتييو، نظرية ابن رشد، ابلفرنسية، صٔٛ٘هتافت التهافت، ص (ٛٗ)
 .ٔٓٔمناىج األدلة، ص (ٜٗ)
 .ٕٛ٘، ٕٙ٘ت التهافت، صهتاف (ٓ٘)
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 .٘ٔفصل ا١تقاؿ، ص (ٔ٘)
 راجع ْتثو ابلفرنسية عن فلسفة ابن رشد وصلتها بفلسفة ابن سينا والغزإب. (ٕ٘)
 .٘ٔجوتييو نظرية ابن رشد، ص (ٖ٘)
 .ٕٚا١تناىج، ص (ٗ٘)
 .ٙٔ٘هتافت التهافت، ص (٘٘)
 .٘ٔ٘هتافت التهافت، ص (ٙ٘)
 .ٕٚ٘، ٗٔ٘نفس ا١ترجع، ص (ٚ٘)
 .ٔٗٔظرية ابن رشد، صن (ٛ٘)
 .ٖٛ٘هتافت التهافت، ص (ٜ٘)
 .ٜٕٗ-ٕٛٗهتافت التهافت، ص (ٓٙ)
، ليعجز العقل ٦ٕ٘ٙتا ينبغي ىنا مبلحظتو، أف ابن رشد نفسو حينما تعرض ُب هتافتو، ص (ٔٙ)

، وىذا التحفظ لو قيمتو ُب الداللة «ٔتا ىو عقلي»أحيااًن، قاؿ أبف ذلك يكوف عجزًا من العقل 
 قوؿ.على ما ن

-٘٘ٗ، وكما يقوؿ مونك أيًضا، ص٘ٙٔ-ٗٙٔكما يقوؿ ريناف، ابن رشد ومذىبو، ص  (ٕٙ)
ٗ٘ٙ. 

 كما يقوؿ مهرف وميجل آسُت، ما تقدـ بيانو ُب ىذا الفصل.  (ٖٙ)
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 الفصل الجاىٕ

 التأّٓل عيد مفكرٖ ردال األدٓاٌ العاملٔ٘

 متَٔد

انت إفَّ الذي ُعٍت بدرس التفكَت الديٍت لدى أصحاب الدًّي
العا١تية: اليهودية، وا١تسيحية، واإلسبلـ. وتتبع ا١توقف الذي كاف 
ألكثر ىؤالء ا١تفكرين إزاء نتائج التفكَت الفلسفي العا١تي، ينتهي فيما 
نعتقد إٔب الرَّأي الذي انتهينا إليو ُب ىذه الناحية، وىو أفَّ أتويل 

رة النصوص الدينية لتتفق وبعض األفكار الفلسفية الصحيحة ظاى
 (ٔ) اترٮتية ُب التفكَت الديٍت.

وِمَن الشَّواىد أو األدلة على ما نقوؿ ما ٧تُد من ىذا التأويل ُب كل العصور، وىذا 
ما سنعمل على تبيُّنو ُب ىذا الفصل، وذلك لنعرؼ أفَّ فكرة التأويل لدى ابن رشد ٓب 

 تطبيقها على تكن بدًعا وال تقليًدا منو، ولنعرؼ كذلك ما قد يكوف لو من أصالة ُب
 النصوص الدينية ُب اإلسبلـ.

ولعل من البواعث ا٢تامة فيما نرى اليت بعثت أولئك ا١تفكرين من رجاؿ الدًّيانت 
العا١تية الثبلث إٔب التأويل، ىو ما يراه الواحد منهم من أفَّ دينو عا١تي للخاصة والعامة من  

ره مع اٟتقائق الفلسفية اليت كل األمم وُب كل العصور، فيجُب أف يكوف متفًقا ُب أفكا
قامت األدلة على صحتها، واليت فرضت سلطاهنا العاـ أو العا١تي، وذلك ما ال يكوف إال 

 ابلتأويل.

وكذلك من أسباب االضطرار إٔب التأويل ما نُشَت إليو ىنا إب٬تاز لنتناولو بشيء من 
تكلم األنبياء وأحبار  البسط فيما بعد، من أنَّو ُب مسائل الطبيعة وما بعد الطبيعة قد
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وذلك لتكوف العامة ومن إليهم  (ٕ)الدين ورؤساؤه ابجملاز واإللغاز عمًدا ٠تطورة ا١توضوع،
ٔتنجاة من ٤تاولة فهم ىذه ا١تسائل اليت فوؽ طاقتهم، ومن ٍب وجب التأويل لبعض 

فيها  النصوص ابلنِّسبة للحكماء الذين تؤىلهم عقو٢تم واستعداداهتم لتأويلها وإدارؾ ما
 (ٖ) اإلسكندري.« كليمانت»من حقائق جاءت بطريق الرَّمز واجملاز، كما يذكر 

وقد وجدت فكرة العا١تية لكلٍّ من الدين والفلسفة،  -وفضبًل عن ىذا وذاؾ؛ فإنَّو 
كاف ال بدَّ أف يظهر التعارض بينهما الختبلؼ   -وأخذ الباحثوف يُعملوف عقو٢تم فيها 

طة البحث ُب ىذين الطرفُت، فكاف ال بدَّ إذف من التأويل طريقة العرض واألسلوب وخ
 بينهما، وىذا ما حصل فعبًل ُب كلٍّ من األدًّيف الثبلثة.

 فٔلٌْ قبل الَْٔد لدٚ( 0) 

وإذا كاف التأويل، كما قلنا، ظاىرة اترٮتية دينية، فإننا نرى أْف نبدأ اٟتديث عنو ُب 
ي؛ إذ كانت ىذه ا١تدينة بعد قليل من غَت اإلسبلـ ابإلسكندرية قبل العصر ا١تسيح

عهدىا ابلوجود، ا١تدينَة اليت التقت فيها اٟتضارة ُب ذلك الزَّمن البعيد، وُب ىذا يقوؿ 
وكانت اإلسكندرية نقطة االتصاؿ ١تُختلف حضارات العصر : »Croisetاألستاذ كروازيو 

واعدت ىذه القدًن: حضارة مصر، وحضارة الشرؽ بعامة، وحضارة اليوانف؛ فقد ت
اٟتضارات على اللقاء على ضفاؼ البحر األبيض ا١تتوسط، والبطا١تة كانوا أذكياء 
وطموحُت، فحُت رأوا عاصمتهم غدت أغٌت ا١تدائن ُب العآب، عملوا على أف تكوف أيًضا 

 (ٗ) «أكثرىا وأغناىا ِمَن العلماء وا١تثقفُت.

أُلخرى، جالية كبَتة تَعتَػزُّ وقد كاف لليهود مثلهم مثل غَتىم من أبناء األجناس ا
بدينها الذي يقـو على التوراة وتقاليدىم الدينية ا١تأثورة، إال أهنم مع ىذا اضطروا لؤلخذ 
بنصيب من الفلسفة واآلداب اليواننية، وىذا ٦تا جعلهم يًتٚتوف فيما بعُد كتبهم ا١تقدسة 

 لليواننية اليت كانت لغتهم العادية.

ا لليوانف فلسفة تناولت ا١تسائل اإل٢تية، ومسألة خلق وال عجب بعد ىذا وقد رأو 
العآب، وغَتَىا من ا١تسائل اليت يعرفوهنا على ٨تٍو ما من دينهم، أف يَػْنَساقوا إٔب البحث 
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والتفكَت وا١تُقارنة بُت ما لديهم، وبُت ما علموه ُب ىذه الفلسفة، وكاف لذلك نتيجة 
 (٘) كتاابت طريفة ابللغة اليواننية.  طبيعية ىي أف يكوف ٢تم ُب ىذه النَّاحية

وقد انتهى اليهود من تلك ا١تُقارانت إٔب أفَّ فلسفة اليوانف أو اآلراء اليت رأوىا 
حقائق وأُعجبوا هبا منها بعبارة أدؽ، ٖتتويها التوراة، وإٔب أفَّ ىذه الفلسفة تُعتّب شروًحا 

لوف على استخبلص ىذه للحكمة اليت تزخر هبا التوراة نفسها، ومن ٍب أخذوا يعم
الفلسفة من التوراة بطريق التأويل، والشاىد القوي ٢تذا ما سنعرفو قريبًا من عمل 

وىكذا حصل ُب اإلسكندرية ا١تزج بُت  (ٙ)الذي يقوـُ على ىذا التصور والفهم،« فيلوف»
 الوحي والفلسفة.

ليت دفعت يهود ولكن ينبغي أْف نَِقَف ٟتظة ٨ُتَاوؿ فيها أف نتعرؼ بعمٍق العوامل ا
 اإلسكندرية لذلك التَّصور الذي ٬تمع بُت الدًّينة ا١توسوية والفلسفة اإلغريقية.

إفَّ ِٚتاع ىذه العوامل، ُب رأينا، ىو أهنم أصحاب أوؿ دين ٝتاوي لو كتاب بُت 
أيدينا، وىذا الكتاب تناوؿ كثَتًا من ا١تشاكل اليت شغلت الفبلسفة الُقَدامى، وىم إٔب 

أجل ذلك شعب هللا ا١تُختار أو أبناؤه، جل وعبل عن ىذا الزعم، وُيضاؼ ذلك أو من 
 إٔب ىذا وذاؾ أهنم فقدوا وطنهم فأصبح الدِّيُن ىو الرابط الوحيد الذي ٬تمع بينهم.

وكاف لذلك كلو أف رأوا أف يعملوا على إظهار أفَّ دينهم ٭تتوي ما يعتز بو اليوانف 
خرى، فكاف من ىذا أتويلهم التوراة أتويبًل ٣َتَازًّيِّ يُظهر من فلسفة تقبلتها عقوؿ األُمم األُ 

ما فيها من ِحكمة وفلسفة كما يروف، وٓتاصة أفَّ طريق التأويل اجملازي كاف معروفًا من 
 قبُل لدى اليوانف.

حقِّا إنو كما يكوف النَّص الديٍت موضوَع التأويل ليتفق واٟتقيقة اليت يثبتها العقل، 
ت القصيد من ىذا الفصل، كذلك قد يكوف موضوع التأويل نصِّا وىذا الضرب ىو بي

من األساطَت أو اآلداب اليت ٢تا حظها من القداسة لدى أُمَّة من األُمم ليتفق والفكرة اليت 
 يراىا ا١تؤوِّؿ بعقلو.

ومن ىنا نعرؼ أفَّ ىذا الضرب من التأويل الديٍت الفلسفي كاف معروفًا لدى 
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ولكن الفيثاغوريُت منذ  (ٚ)ل مذىب من ا١تذاىب الفلسفية فيها،اليوانف، وقد اصطنعو ك
أوؿ عهدىم كانوا أوؿ من اصطنع ىذه الطريقة وتوسعوا فيها، وىكذا كاف األمر كما 

ُسعار التأويل اجملازي ىذا، كاف معروفًا لو قدره ُب كل مركز «: برىيو»يقوؿ األستاذ 
ا١تركز األىم ٢تذه الطريقة ُب ٨تو عصر فلسفي عا١تي. إالَّ أفَّ اإلسكندرية كانت ىي 

 (ٛ) كتاابتو ىي ا١تَِعَُت األىم ٢تا.فيلوف، وكانت  

ىذا عند اليوانف قبل فيلوف، و٧تد األمَر كذلك أو قريًبا منو عند بٍت جلدتو اليهود 
وإخوانو ُب الدِّين، لقد كاف ىؤالء قبل فيلوف يروف ُب التوراة معٌت حرفيِّا، ومعٌت آخر 

، كاف L’Abbè Martin ٬تُب معرفتو ألىلو ابلتأويل؛ و٢تذا كما يذكر األب ماراتف ٣تازًّيِّ 
فيلوف ُب أتويلو لقصة ا٠تلق ُمطمئنًا إٔب أفَّ اليهود سبق أف عرفوا ٢تا لآويل كتأويلو، إذ  

وفيلوف نفسو ُيشَت أحيااًن إٔب بعض  (ٜ) كانوا ال يروف أخذ بدء قصة التكوين حرفيِّا.
 ، ولو من ىذه التآويل موقفو ا٠تاص الذي ليس ىنا اآلف بيانو.لآويل سابقيو

 فٔلٌْ لدٚ( 2) 

الكبلـ على التأويل عند فيلوف اإلسكندري معناه الكبلـ على الُعمدة ُب ىذه 
النَّاحية ُب رأينا ورأي كثَت من الباحثُت؛ فقد كاف ١توقفو حياَؿ التوراة وفلسفة اليوانف 

صوص تلك أثَػٌر مباشر أو غَت مباشر ُب ُمفكري ا١تسيحية األوائل، وأتويِل كثَت من ن
واإلسبلـ ُب العصر الوسيط، عندما َوَجدوا أنفسهم ُب مثل موقفو، وقرءوا ما وصل إليهم 

 من كتاابتو فيما ورثوه من فلسفة األفبلطونية اٟتديثة ابإلسكندرية.

ة والفلسفة ٫تا ا١تصدراف إفَّ القارئ ِلَما كتب فيلوف ٭تس إحساًسا قوًّيِّ أبفَّ الشريع
لتفكَته، وال عجب ُب ىذا، فإفَّ اٟتقيقة واحدة؛ فبل تناقض نفسها وإف اختلفت صور 
التعبَت عنها، يُريد أف يقوؿ أبفَّ ما ىو حق من الفلسفة ليس إال ما ٧تده ُب التوراة من 

 حكمة، وإف لبست على أيدي الفبلسفة ثواًب أو ثيااًب أخرى.

شريعة بظاىر كثَت من نصوصها ال تسَت والفلسفة! ىنا ٧َتُِد ولكن كيف ىذا وال
فيلسوؼ اإلسكندرية ُيَصّرِح أبنَّو تقريبًا كل ما ىو خاص ابلعقيدة من نصوص لو معٌت 
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 (ٓٔ) ٣تازي يهدؼ إليو.

وإذف، فالتَّأويل ضروري ١تا يراه فيلوف وأمثالو من أفَّ األنبياء تكلموا كثَتًا ابجملاز 
عن غَت أىلها، إذف يكوف فْهم النص على حقيقتو ليس مقدورًا للجميع، ما  سًتًا للحقيقة

 داـ طريق ىذا ىو التأويل الذي ليس مقدورًا أو مسموًحا بو للناس ٚتيًعا.

وللتَّأويل أصوؿ أوضحها فيلوف وشدد ُب اتباعها، ومنها يتبُت ما لكلٍّ من ا١تعٌت 
 اٟترُب وا١تعٌت ا٠تفي من قيمة لديو:

 و يَػَرى أفَّ ا١تعٌت اٟترُب يُشبو اِٞتْسَم، وا١تعٌت ا٠تفي ُيشبو الروح.)أ( إنَّ 

)ب( ومع ىذا ينبغي أال نُػْهِمَل ا١تعٌت اٟترُب، بل ٬تُب أف نُراعي اٟترؼ والروح مًعا أو  
الظاىر وا٠تفي؛ و٢تذا يلـو الذين ال يُلقوف اباًل لكلٍّ منهما، ويرى من الواجب 

 ك ٔتا أنَّو من الواجب العناية ابٞتسم والروح مًعا.العناية هبذا وبذاؾ، وذل

على أف فيلوف مهما يَُشدِّد ُب عدـ إ٫تاؿ اٟترؼ، فإفَّ تشبيهو لو ابٞتسم ّتانب 
ا١تعٌت اآلخر ا٠تفي الذي يُشبو الروح، وُيَضاؼ إٔب ىذا بعض ما سنذكره لو قريبًا من ا١تثل 

حيااًن، وكذلك ما يضفيو ُب بعض اٟتاالت من لتآويلو اليت تنزؿ اب١تعٌت اٟترُب إٔب العدـ أ
أفَّ « برىييو»لآويل تُعارض لآويل ُأخرى مأثورة، إف كل ىذا ٬تعلنا نرى ْتق مع األستاذ 

اليت يَُكّرِرىا فيلوف نفسو ال تعٍت أكثر من مبادئ عامَّة ال « قوانُت التأويل اجملازي»عبارة 
 (ٔٔ) من ُحّرِية من أيخذ ُب التأويل.تناؿ 

ُب الواقع إفَّ فيلوف ٬تعُل من التأويل وسيلة ضرورية ٭ُتَقِّق هبا أغراًضا ٢تا قيمتها و 
لديو، أو بِِعبَارة ُأخرى لتتفق النصوص ا١تَُقدَّسة مع آرائو الفلسفية: ُب هللا، وُب خلق 
العآب، وُب النفس، وُب الدين بصفة عامة، الدين الذي ٭ترص اٟتِرَص كلو على أْف أيُخَذ 

، ال أف يظل ديًنا لطائفة خاصَّة ىم بنو إسرائيل، وىكذا ابلتأويل اجملازي «العا١تية»صفة 
ا عاري ة منها لو أخذت الذي اصطنعو فيلوف يستخرج ما ُب التوراة من فلسفة تظهر أهنَّ

 (ٕٔ) نصوصها حرفيِّا.
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ق وإذف يرى فيلوف أفَّ من الضروري أتويل النصوص اليت تثبت بظاىرىا هلل ما ال يلي
بو من الصفات واألحواؿ: كالتجسيم، والكوف ُب مكاف، والكبلـ بصوت وحروؼ، 
والندـ، وىو ُب ىذا يقوؿ: هللا ال أيخذه الغضب وال يندـ وال يتكلم ْتروؼ وأصوات، 

 وليس لو مكاف خاص يَػَقرُّ فيو.

، ومن ويؤوِّؿ حفظًا لعظمة هللا ولتنزيهو عن العناية ٔتا ال يليق ّتبللو من أمور اتفهة
اَبِب التَّمثيل نرى التوارة تقوُؿ: إف ارهتنت ثوب صاحبك فإٔب غروب الشمس ترده لو؛ 

 (ٖٔ) ، ىو ثوبو ٞتلده، ُب ماذا يناـ.ألنو وحده غطاؤه

ٍب « ولكن كيف! ىل يُعٌت هللا ٔتثل ىذه التفاصيل التافهة؟»وىنا يصيح فيلوف: 
يُبُت ابلتأويل اٟتق  أفَّ وراء اٟترؼ معٌت آخرإفَّ أبطأ األذىاف إدراًكا وفهًما لََتى »يقوؿ: 
 (ٗٔ) «اجملازي.

وىو يؤوِّؿ كذلك قصَّة خلق العآب ُب ستة أًّيـ، وىي بنصها اٟترُب أفَّ هللا ُب خلق 
إفَّ األًّيـ الستة اليت يتحدث عنها موسى ال »العآب كاف ٤ُتتاًجا إٔب ُمدَّة، وُب ىذا يقوؿ: 

ولكن موسى أراد أف يعرفنا ابللغة  (٘ٔ) «ة إٔب ُمدَّة من الزمن.تعٍت أفَّ ا٠تالق كاف ُب حاج
اليت نفهمها ٨تن البشر بنظاـ العآب الذي خلقو هللا، ومنزلة بعضو من بعض، وىذا أمر 

إيّنِ أَرى مَن السَّذاجة أف نَػْعَتِقَد »فهمو يسَت ُب رأي فيلوف الذي يقوؿ ُب ىذا الصدد: 
 (ٙٔ) «فة عامَّة ُب فًتة ِمَن الزمن.ستة أًّيـ، أو بص من ىذا أفَّ العآب ُخِلَق ُب

كما يؤوِّؿ أيًضا للتخلص من ا١تعٌت اٟترُب األسطوري ذي الغرض، وىو ٭ُتارب 
بشدة ىذا الضرب من التأويل الذي يهدؼ إٔب نقد التوراة ّتعلها ٔتنزلة كتب األساطَت 

لك أبْف يُعارضو بفهم حرُبٍّ آخر يتفق اإلغريقية، إنَّو يُقاتل ىذا الفهم اٟترُب ُب ميدانو، وذ
.  وٝتو التوراة، ٍب ُيضيف بعد ىذا أتويبًل آخر ٣تازًّيِّ

فقد رأى  (ٚٔ)ومن ا١تثل لذلك ما جاء ُب التوراة عن تضحية إبراىيم لولده إسحاؽ،
يقية من ىذا الضرب من بعض الشُّرَّاح ُب ىذا ٦تاثلة ١تا جاء ُب بعض األساطَت اإلغر 

 (ٛٔ) التضحيات.
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ومثاؿ آخر وىو قصة بلبلة األلسن اليت وردت ُب التوراة، واليت قرَّب إليها بعض 
معاصري موسى أسطورة إغريقية تقوؿ أبفَّ لغة الناس واٟتيواف كانت أوؿ األمر واحدة. 
إفَّ فيلوف يعرض ىنا ىذه األسطورة ٍب يذكر أفَّ موسى وقد اقًتب أكثر ما يكوف من 

عن الكائنات الَعاقلة، وأظهر وحدة اللغة ابلنِّسبة للناس فقط اٟتقيقة فصل اٟتيواانت 
تأويل ووصفو أوؿ األمر، على أفَّ فيلوف بعد أف رفع من شأف موسى ىكذا ٓب يرَض ىذا ال

 (ٜٔ) أبنو أسطوري أيًضا.

وبعد ذلك كلو نراه يؤوِّؿ، صيانة أيًضا للتوراة من أف تكوف كتاب أساطَت كبعض  
األشخاص اليت جاءت ُب قصص التوراة، وذلك أبف ٬َتَْعلها رُموزًا  كتب اليوانف، يؤوِّؿ

لبعض حاالت النَّفس، ومن مثل ىذا قصة خلق آدـ ٍب حواء من إحدى أضبلعو، وإغراء 
اٟتية ٢تما، وقتل قابيل ٢تابيل، كل ىذا و٨توه تناولو فيلوف ابلتأويل اجملازي الذي يُعتّب 

 (ٕٓ) ة فيو.خبلقي ىو الناحية األساسيالغرض األ

ويَػتَِّصل هبذا التأويل النفسي أو الرُّوحي ما ذىب إليو من أتويل أشياء العبادة ّتعلها 
رُموزًا للحالة الداخلية للنفس، مثبًل إفَّ التابوت ىو الرُّوح بفضائلها غَت القابلة للفساد، 

عة على وأفكارىا اليت ال تُرى، وأعما٢تا ا١ترئية ا١تشاىدة، وآنية صب الشراب موضو 
ا١تنضدة، ىي الروح الكاملة تفتح ذاهتا هلل، وزنبق الشمعداف ىو فصل األشياء اإلنسانية 

اباًن، وزيت ا١تصباح ىو واإل٢تية، وعلو التابوت ىو عظمة الروح اليت ُتَضحَّى وتقدـ قر 
 (ٕٔ) اٟتكمة.

ى ُمِهمَّة جدِّا وأخَتًا ُب تلك الناحية، نكتفي ابلقوؿ أبفَّ فيلوف يؤوِّؿ أيًضا لغاية ُأخر 
ا تُعّب عن فكرتو األساسية من استعمالو للتأويل اجملازي، وىي أْف َيِصََت  ُب رأيو؛ إذ إهنَّ

 الدين ا١توسوي دينًا عا١تيِّا، وىذه الغاية ٭توؿ دوهنا فهم النصوص فهًما حرفيِّا دائًما.

نو ولذلك نراه يتشدد ُب ضرورة أتويل كثَت من نصوص التوراة، يتشدد حىت إ
اء فحسب، بل ىؤالء الذين ال يُريدوف قبوؿ طريقة التأويل اجملازي، ليسوا أغبي»ليقوؿ: 

 (ٕٕ) «ىم أيًضا ُملحدوف.
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و٦تا تَػَقدَّـ كلو نرى أفَّ أنواع التأويل اليت عرفناىا عن فيلوف ىي ثبلثة كما يذكر 
ط، والتأويل األستاذ برىييو، وىي: التأويل اٟترُب ذي الغرض، والتأويل اٟترُب البسي

 اجملازي.

وقد كاف حراًب على النوعُت األولُت دفاًعا عن الدين ا١توسوي، وقد كاف من ىؤالء 
وثَنِيُّوف يُريدوف جعل التوراة ٔتنزلة كتب األساطَت اليواننية، ومنهم يهود ُجَهبلء ىم أؤب 

من نصوص التوراة  ابلّراثء منهم اب١توِجدة، وٓب يكن التأويل الذي يدعو إليو ويُوجبو لكثَت
ـَ، والبح ث والتفكَت إال التأويل اجملازي، وكاف َمصدره ُب ىذا الضرب من التأويل: اإل٢تا

 (ٖٕ) الشخصي، وا١تأثورات.

واآلف ماذا كانت نتيجة اصطناع فيلوف طريقَة التأويل اجملازي حسب ما رأى لنفسو، 
 التأويل الذي عرفنا مبلغ تشدده ُب رعايتو؟

ل التوراة بذلك تَػتَِّسُع ١تا كاف يراه حقِّا من الفلسفة اإلغريقية، ولََعلَّو إفَّ فيلوف جع
هبذا قد رََفع من شأف الدين ا١توسوي وكتابو ا١تُقدس ُب نظر العآب ا٢تلنسي، الذي كاف 

 -يوصل إليها ابلتأويل  -يعيُش فيو، فقد كاف يُفاخر هبذا الكتاب وما حوى من حكمة 
 (ٕٗ) ف ألٝتى منها.يصل فبلسفة اليوانٓب 

ولكن على فرض أفَّ فيلوف ٧تح فيما أراده وَعِمل لو، فقد أفسد التوراة وأخرجها 
عن أف تكوف كتااًب دينيِّا يتأثر بو القلب والعقل مًعا، فيهدي بذلك قارئو للخَت 

 بل إنو كاد بصنيعو أف ٯتحو ما أنزلو هللا ُب التوراة من ىدى ونور! (ٕ٘)والسعادة،

َنرى عنَد اٟتديث عن التأويل لدى ابن ميموف، كيف أفَّ سبينوزا ىذا، وسَ 
الفيلسوؼ اليهودي أيًضا يُعارض التأويل ا١تََجازي ُمَعارضة شديدة، ويرى أفَّ التوراة ٬تُب 

 أف تفسر ابلتوراة نفسها، ال ابلفلسفة اليواننية أو غَتىا من الفلسفات ا١تختلفة.

 مٔنٌْ ابً لدٚ التأّٓل( 3) 

تركنا فيلوف، وٗتطينا العصر الذي كاف يعيش فيو ببضعة قروف، ٧تد حّبًا آخر إذا 
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ابن »من أحبار اليهود وفبلسفتهم يرى ضرورة التأويل اجملازي للتوراة، نعٍت بذلك 
الذي كاف يعيش ُب القرف الثاين عشر، بل ٧تد قبل ظهور ابن ميموف نفس « ميموف

ـ(، وابن ٕٜٗ–ٕٜٛسعادًّي الفيومي ) التأويل لدى غَته من مفكري اليهود، مثل
 جّبيوؿ من رجاؿ القرف اٟتادي عشر.

وألجل فهم طريقة ابن ميموف ُب التأويل، وغرضو منو والبواعث اليت بعثتو عليو، ال 
، فقد أَْفَصح عن ذلك كلو ٔتا يكفي «داللة اٟتائرين»نَرى خَتًا من الرُّجوع إٔب كتابو 

ىذه الرَِّسالة ٢تا أيًضا غرض اثٍف، »ُمَقدِّمة ىذا الكتاب:  الباحَث ويُرضيو، إنَّو يقوؿ ُب
وىو شرح النصوص اجملازية الشديدة الغموض، ىذه النصوص اليت نصطدـ ابلكثَت منها 

ا من اجملاز، واليت   -على الضد من ىذا  -ُب أسفار األنبياء دوف أف يكوف واضًحا أهنَّ
 «، دوف أف يرى فيها معاين خفية.أيخذىا اٞتاىُل والذاىل على معناىا ا٠تارجي

قد  -وتبعهم ُب ىذا علماء الشَّريعة  -وىو يرى أواًل وقبل كل شيء أفَّ األنبياء 
تكلموا ابجملاز عاِمدين ُب الدِّين، وٓتاصة إذا كاف األمر أمر ا١تعارؼ اليت ال تُطيقها العامَّة، 

ا١تركبة »ي علم الطبيعة، وقصة واليت ال يصل إليها إال ا٠تاصة، نعٍت قصة التكوين اليت ى
إنو ألجل ىذا ٧تد ىذه »اليت ىي علم ما وراء الطبيعة، وىو ُب ىذا يقوؿ: « السماوية

ا١توضوعات أيًضا تًتكز ُب كتب النبوَّات على اجملاز، كما ٧َتد علماء الشريعة يتكلموف 
 (ٕٙ) «قدسة.فيها ابجملاز وابإللغاز، وىم يتبعوف ُب ذلك خطة الكتب ا١ت

فيما يؤكد ابن  -وإذف ٬تب التأويل لفهم اجملازات وما ترمي إليو من معاٍف، فذلك 
ىو ا١تفتاح لفهم كل ما قالو األنبياء، و١تعرفة حقيقتو ٘تاًما، وهبذا التأويل نتجاوز  -ميموف 

 ا١تعٌت الظاىر للنفس إٔب ا١تعٌت ا١تراد، وكم بينهما من فرؽ!

سبة لطائفة خاصَّة، كما للمعٌت ا٠تفي قيمتو على أفَّ للمعٌت الظاىر قيمتو ابلنِّ 
ابلنِّسبة لطائفة ُأخرى؛ فكلمات األنبياء ٖتوي ظاىرًّيِّ اِٟتَكم النافعة ُب سبيل ٖتسُت حالة 
اٞتماعات اإلنسانية، وغَت ىذا من أنواع ا٠تَت، و١تا ترمي إليو من معاٍف خفية منافُع ال بُدَّ 

 (ٕٚ) اٟتقيقة ال ما يُْشِبو اٟتقيقة.ضوعها ىو منها، وٓتاصة ُب العقائد ما داـ مو 
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وإذا كاف ابن ميموف يرى ضرورة التَّأويل ا١تََجازي كما رأينا، فهل يًتؾ نفسو وغَته 
يؤوِّؿ كما يُريد؟ أو ىناؾ قواعد وأصوؿ ينبغي أف يستهدي هبا؟ لئلجابة عن ىذا نذكر أنو 

صوؿ َيسًتِشُد هبا، وٯُتكن استخبلص ىذه ترؾ لنا فيما كتب ما يَُدؿُّ على أنَّو كاف ىناؾ أ
 (ٕٛ)«:داللة اٟتائرين»فسو ُب كتابو اأُلصوؿ من لآويلو ن

 )أ( ٬تُب أف يكوف ُب الظَّاىر ما يُرشد ا١تتأمل بعقلو إٔب ا١تعٌت ا٠تفي.

 )ب( أف يكوف ىذا ا١تعٌت ا٠تفي أٚتل وأليق من ا١تعٌت الذي يدؿُّ عليو النص بظاىره. 

إٔب التأويل إذا كانت النصوص لو أخذت حرفيِّا تؤدي إٔب التجسيم، أو )جػ( أف نصَت  
جواز النقلة أو الكوف ُب مكاف على هللا، و٨تو ىذا ٦تا يتصل بصفات ا١تخلوقُت 
اليت َيْسَتحيل عقبًل أف تُنسب إليو؛ و٢تذا ٬تُب إذاعة أتويل ىذه النصوص وأمثا٢تا 

 للعامَّة وا٠تاصَّة على سواء.

ار إٔب التأويل مىت قاـ الدَّليل العقلي الصحيح على بُطبلف ا١تعٌت الذي )د( أف ُيص
يُؤخذ من ظاىر النَّص؛ و٢تذا تُركت النصوص اليت تشهد بظواىرىا ٟتدوث العآب، 

 مع إمكاف أتويلها؛ ألنَّو ٓب يَػُقم الدليل القاطع على ِقدمو حىت من أرسطوطاليس.

)ىػ( أال نصل بسبب التأويل إٔب معٌت يهدـ أساًسا من أسس الشريعة؛ و٢تذا كاف  
السَّبُب الثاين ُب عدـ أتويل النصوص اليت تشهد بظاىرىا ٟتدوث العآب، أفَّ 

يدمغ كل القوؿ بِقَدِمو كما يرى أرسطوطاليس يستأصل الدين من أساسو، و 
 (ٜٕ) ا١تعجزات أبهنا أكاذيب.

يُذاع من التأويل إال القليل الذي يكفيي لفهمو، وأف يكوف ذلك  )و( وأخَتًا أال
 للُمستعد لو فحسب.

يوسف بن »وىذا األصل ٧تد ابن ميموف يرعاه حقِّا، ويتبُت ذلك من كتابو لتلميذه 
إنك ٓب تسألٍت إال عن ا١تبادئ األؤب )لعلو يريد مبادئ الفلسفة اإل٢تية »إذ يقوؿ: « يهوذا

ىذه ا١تبادئ ال ُتوجد ُب ىذه الرِّسالة ُمَرتَّبة وُمَنظَّمة يتلو بعضها بعًضا،  والطبيعية(، ولكنَّ 



 005 

ا على الضد من ىذا ال توجد إال ُب غَت وضوح و٥ُتتلطة ٔتوضوعات أخرى يُراد  بل ِإهنَّ
شرحها، وذلك أبفَّ قصدي ُب ىذه الرِّسالة االكتفاء أبف تلوح اٟتقائق وراء ستار يكاد 

 (ٖٓ) « أكوف ُمعارًضا للغرض اإل٢تي.ٮُتفيها، وهبذا ال

ىذه ىي األصوؿ ا٢تامة اليت أمكن استخبلصها من كتابو القيم اآلنف الذكر، واليت 
على ىداىا َساَر ابن ميموف ُب أتويبلتو، ومنها يتبُت أنَّو كاف يسَت على اٞتادَّة اليت سار 

 .عليها قبلو وبعده أمثالُو من رجاؿ الدين الفبلسفة وا١تفكرين

وىنا، ٧َتُِد مَن ا١تهم أف نبلحظ أنو كأمثالو من الذين اصطنعوا التأويل ُب الكتب 
الوحيية، قد عمل على أف تتفق التوراة والعقل، أو ابلفلسفة السائدة ُب عصره بتعبَت 

 (ٖٔ)آخر، ىذه الفلسفة اليت كانت ُب رأيو مفتاًحا لفهم بعض ما جاءت بو كتب األنبياء،
 ذا ما يدؿ بوضوح على تقديره للتوراة أكثر من تقديره للفلسفة.ولكن ٧تد لو مع ى

وذلك أبنو قد يستعُت حقِّا ببعض اآلراء الفلسفية الصحيحة على فهم بعض ما جاء 
ُب التوراة كما قلنا، وقد يؤوِّؿ بعض نصوصها أتويبًل ٣تازًّيِّ لتتفق وما قاـ الدليل القاطُع 

ذكران آنًفا أيًضا، ولكنو مع ىذا وذاؾ ال ٬تنح إٔب على صحَّتو من اآلراء الفلسفية كما 
التأويل إذا كاف األمر على غَت ما ذكر، بل يقبل اٟتل الذي جاء ُب التوراة عن األنبياء 

 ببل أتويل.

ولذلك نراه يلـو ِجد اللـو الذين قالوا بِِقَدـ العآب تقليًدا ألرسطوطاليس وغَته من 
وف دليل صحيح قاطع ابلقدـ، ٍب رفضوا ٢تذا ما جاء الذين يعتّبوف حجة ُب الفلسفة، د

 بو األنبياء ٦تا يُثبت اٟتدوث.

يؤمن إٯتااًن اتمِّا أبفَّ ما قاـ عليو « داللة اٟتائرين»األمر واضح إذف، إفَّ صاحب 
الدليل العقلي الصحيح القاطع ال ٯُتكن أف يتناقض أو يتعارض وما جاء بو الوحي، فإف 

هما كاف ظاىرًّيِّ ٬تب أف يزوؿ بتأويل النَّص، أو إذا ٓب يكن الدليل أحسسنا تعاُرًضا بين
صحيًحا قاطًعا، وجب قبوؿ ما جاء بو الوحي؛ حىت ولو كاف أتويلو ٦ُتكنًا، وحىت لو كاف 

 الرأي الفلسفي ألرسطوطاليس أو غَته من مشاىَت الفبلسفة.
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ضرورًّيِّ قد وجد ما  ومهما يكن فإف ابن ميموف ٔتا ذىب إليو من التأويل حُت يراه
وإنو قد أعاد ُب رأيو بصنيعو الطمأنينة  (ٕٖ)رآه حقِّا من فلسفة أرسطو ُب التوراة والتلمود،

للمحتارين ا١تًتددين، وحقق ُب رأيو أيًضا ما عمل لو من التوفيق بُت الفلسفة اليواننية 
 والوحي ا١توسوي.

كما « سبينوزا»شديد من على أفَّ ىذا الصنيع من ابن ميموف كاف حظو النقد ال
ـ( يقرر ٚٚٙٔ–ٕٖٙٔأشران إٔب ذلك من قبل، إفَّ ىذا الفيلسوؼ اليهودي ا٢تولندي )

أفَّ الكتاب ا١تَُقدَّس قد شقي ٔتن سلَّطوا عليو التأويل « ُب البلىوت والسياسة»ُب رسالتو 
موف ال فائدة منها ُب جرأة ال ٧َتِدىا ٢تم إزاء كتاب غَته، ٍب ينتهي بتأكيد أفَّ طريقة ابن مي

ا ال تدعنا نُدِرُؾ ا١تعاين اٟتقة للكتاب ا١تقدس، وإذف ٬تُب رفض صنيع ابن  ُمطلًقا، وأبهنَّ
 (ٖٖ) ميموف ابعتباره عمبًل ضارِّا وعابثًا.

وموقف سبينوزا ىذا واضح، وذلك مىت الحظنا رأيو ُب العبلقة بُت الوحي والعقل 
ف ُب الطبيعة والغاية كما ذكران من قبل؛ و٢تذا ٬تُب أو بُت الدين والفلسفة، فُهما متمايزا

 الفصل بينهما وإبقاء كلٍّ منهما ُمستقبلِّ ُب دائرتو ا٠تاصة بو.

 املشٔحٔ٘ الكئش٘ ردال لدٚ التأّٓل( 4)

٨تُن اآلف ُب العآب ا١تسيحي حيث يُوجد دين جديد لو كتاب موحى بو، و٭ُتاوؿ أف 
اء الفلسفة اليواننية اليت صارت عا١تية ابلفعل، ويرى ُمفكروه يكوف عا١تيِّا، و٬تُد نفسو إز 

ُب ىذه الفلسفة حقائق ال ٯتكن إنكارىا، وبعضها ال يتفق وبعَض نصوص الكتاب 
 ا١تُقدس ٢تذا الدين السماوي، فكيف العمل؟

كيف سيعمل رجاؿ ىذا الدين إزاء ىذه الفلسفة؟ أينكروف ما فيها من حقائق 
قدس، وحينئذ ال يتكلفوف عناء تفسَت ما جاء بكتاهبم تفسَتًا فلسفيِّا؟ أـ تُعارض كتاهبم ا١تُ 

 يعًتفوف هبا، وإذف ال بد من أتويل بعض النصوص الدينية لتتفق وتلك اٟتقائق؟

ىكذا ُوضعت ا١تُشكلة أماـ ُمفكري العصر ا١تسيحي وفبلسفتو من أوؿ ظهور 
ًّيـ، كما وضعت من قبل أماـ ُمفكري ا١تسيحية إٔب هناية العصر الوسيط، بل إٔب ىذه األ
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 اليهودية، وكما ستظهر من بعُد أماـ فبلسفة اإلسبلـ.

وليس علينا ىنا ٖتقيق كيف يُعلل رجاؿ الكنيسة معرفة فبلسفة اليوانف ما عرفوا من 
م أفادوا ُمباشرة إٔب حدٍّ قليٍل أو كثَت من الكتب ا١توحاة، كما يرى  حقيقة: ىل ذلك ألهنَّ

م القديس بولص نفسو ُمتَأثرين برأي فيلوف اإلسكندري؟ أو ألفَّ كل إنساف البعض ومنه
ىذا الوحي الذي سبق « Le Verbeالكلمة »لو حظو من الوحي الطبيعي الذي مصدره 

ُب الزمن الوحَي الذي مصدره الكلمة بعد أف ٕتسدت، على ما يُفهم من إ٧تيل القديس 
 يوحنا.

ا١تُتوَب « Lactanceالكتانس »كن نُشَت إٔب أفَّ ليس علينا ٖتقيق ىذا التعليل، ول
، ىذا ا١تسيحي اٟتقيقي يعًتؼ أبفَّ كبلِّ من ىؤالء الفبلسفة عرؼ جزًءا من ٕٖ٘سنة 

اٟتقيقة، وأفَّ ىذه األجزاء ُب ٣تموعها ُتَكوِّف اٟتقيقة كاملة، وكذلك نُشَت ىنا أيًضا إٔب أفَّ 
أفَّ ما ىو حق من « الكتانس»بعد ، يرى من ٖٓٗالقديس أوغسطُت ا١تتوَب سنة 

الفلسفة األفبلطونية اٟتديثة يُوجد ُب إ٧تيل يوحنا، بل إنو ليوجد ُب سفر اٟتكمة حقائق ٓب 
 (ٖٗ) يعرفها أفلوطُت نفسو.

وإذف إذا كاف األمر ىكذا، أي: إذا كاف اإل٧تيُل قد حوى ما ىو حق من الفلسفة 
ها ىؤالء الفبلسفة اليوانف، وكاف اإل٧تيُل إذا اليواننية، بل حوى حقائق ُأخرى ٓب يصل إلي

ُأِخَذت ُنصوصو كلها حرفيِّا ال تظهر منو ىذه اٟتقائق، كاف ال بُدَّ من أتويل بعضها ليظهر 
ما فيها من ا١تعاين ا٠تفية الفلسفية، وىذا ا١توقف، واألمر كما ذكران، ىو ما وقفتو 

ؿ بعض النصوص معاين ُمتعددة، الكنيسة من َأوَّؿ أمرىا، حيُث قبلت مبدأ احتما
 ووجوب التأويل أحيااًن حسب ما تعارؼ اليهود قبلهم عليو من قواعد وأصوؿ.

حقِّا إنو يعود إٔب مدرسة اإلسكندرية مبدأ تعدد معاين الكتاب ا١تقدس، ومبدأ 
التأويل اجملازي لبعض نصوصو، ىذا التأويل الذي ساد ُب العصر الوسيط وٓتاصة ُب 

 ٔب منو، وا١تُثل ُب ىذا ال تُػْعوزان ْتاٍؿ.القروف األو 

ـ، يرى أتويل ما ٕٕٓاإلسكندري، ا١تتوَب ٨تو سنة « Clémentكليماف »ىذا ىو 
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ٓب ٮتلق شيئًا ُب  -كما يقوؿ   -جاء ُب الكتاب عن قصة خلق العآب ُب ستة أًّيـ؛ ألفَّ هللا 
 (ٖ٘) ي ٓب يُوجد إال مع العآب نفسو.الزماف الذ

يسَت فيو أبكثر جرأة « Origèneأور٬تُت »يل الذي اختطو كليماف نرى وطريق التأو 
ا١تعٌت اٟترُب الظَّاىر كاٞتسم، وا١تعٌت اجملازي  -مثل فيلوف  -وثبااًت وعزًما؛ إنو يعتّب 

ا٠تفي كالرُّوح، كما يؤوِّؿ كل نص يُفهم منو حرفيِّا التجسيُم ُب هللا، وكذلك ما جاء ُب 
عآب ُب أًّيـ ستة، وَعِن اٞتنة األَرضية، وخلق حواء من ضلع من قصة التكوين عن خلق ال

أضبلع آدـ، وما استًت بو آداـ وحواء من أوراؽ الشجر اليت اٗتذاىا بعد أف ذاقا 
 (ٖٙ) مة ثيااًب منهما تسًت العورة.الشجرة ا١تَُحرَّ 

مو؛ ألنَّو كاف من وىذا التأويل من أُور٬تُت ١تا ذكرانه و٨توه ٓب يَػُعد شيئًا نكرًا ُب َأًّيَّ 
ا١تُْجَمع عليو تقريًبا من آابء الكنيسة ُب القروف ا٠تمسة األؤب، أتويل قصة ا٠تلق ُب ستة 

، كما يذكر األب ماراتف.  أًّيـ أتويبًل ٣َتَازًّيِّ

ـ والذي أتثر بو ٕٓٗا١تتوَب سنة « Jérômeجَتـو »وإذا تركنا أور٬تُت والقديس 
َيسَُت ُب التأويل اجملازي بفطنة؛ إذ يرى وجوب التمييز ُب وضوح، ٧َتِد القديس أوغسطُت 

، على أفَّ تكوف  بُت ما ٬تُب أف يؤخذ من النصوص حرفيِّا، وبُت ما ٬تب أتويلو ٣تازًّيِّ
نتيجة التأويل االتفاؽ مع العقيدة، ومبدأ وجوب اتفاؽ نتيجة التأويل مع العقيدة نراه 

 رجاؿ الدين ا١تسيحي من بعُد. صار مبدًءا ُمتواراًث لدى كثَتين من مفكري

وكما كاف ىؤالء حريصُت على ىذا، كانوا حريصُت كذلك على وجوب تقدير ا١تعٌت 
اٟترُب أواًل، فهو الذي يقـو عليو ا١تعٌت اجملازي، كما سنرى ذلك عند القديس تُوماس 

 ٭تمل بِشدَّة على الذين يُهملوف ا١تعٌت« Huguesىيج »األكويٍت، حىت إفَّ َأحدىم 
وَمردُّ حرص ىؤالء  (ٖٚ) اٟترُب إٔب اآلخر ا١تَجازي، ُمتغافلُت عن أف ذاؾ ىو األساس.

م كانوا رجاؿ دين قبل أف يكونوا فبلسفة، فلم ٭ُتاولوا قسر  على ىذين ا١تبدأين، ىو أهنَّ
 الكتاب ا١تَُقدَّس على أف يتفق حتًما والفلسفة.

« Abélardأبيبلرد »دوف إشارة إٔب على أنَّو ُب القرف الثاين عشر ليس لنا أف ٪تر 
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الذي عرفنا ٛتلتو الشديدة على من « ىيجل »ـ، وقد كاف ُمعاصرًا ٕٗٔٔا١تتوَب سنة 
 يهملوف ا١تعٌت اٟترُب، فقد أمعن ُب التأويل اجملازي.

لقد سار أبيبلرد ُب ىذا التأويل شوطًا بعيًدا متأثرًا بفيلوف اليهودي، وهبذا أمكنو أف 
د بُت آرا وٓب يكن وحده ُمتفرًدا هبذه النَّزعة  (ٖٛ) ء أفبلطوف وما جاء بو اإل٧تيل.يوحِّ

التوفيقية ا١تغالية، بل كاف لو نُظَراء ُب ىذه النَّاحية عملوا على التوفيق بُت أفبلطوف 
ولكن أبيبلرد كما كاف يسلط التأويل على التوراة، كاف يؤوِّؿ أيًضا  (ٜٖ) والكتاب ا١تقدس.
وف ُب شرحو لو، ١تا كاف يرى من أفَّ الفبلسفة كاألنبياء، كانوا يتكلموف ُب كتاابت أفبلط
 (ٓٗ) رية عما يريدوف بيانو من حقائق.ابجملاز واأللغاز تو 

موقف ا١تُعارض الشديد ألبيبلرد « برانرد»وىنا ينبغي أف نُشَت إٔب وقوؼ القديس 
معروؼ من اٟتكم على فيما اصطنعو من طريقة فهم الفلسفة واإل٧تيل، حىت كاف ما ىو 

 ـ.ٓٗٔٔىذا ابلسكوت وحرماف أنصاره سنة 

وإذا تركنا القرف الثاين عشر إٔب ما بعده، ٧تد التأويل اجملازي نزؿ عن مكانتو اليت 
 عرفناىا، إٔب درجة أنو ٓب يعد يُػَعدُّ من التأويل أو التفسَت ٔتعٌت الكلمة.

ـ، ٕٓٛٔا١تتوَب سنة « ت الكبَتألّب »فإنو من اٟتق أننا ٧تد ُب القرف الثالث عشر 
ففي رأيو أنَّو ال يُوجد إال تفسَت واحد  (ٔٗ)وىو يُعتّب ْتق أكمل ٦تثل للتفسَت اٟترُب،

حريّّ أْف يَُسمَّى تفسَتًا، وىو الذي يشرح ا١تعٌت ا١تراد من ا١تؤلف والذي يُوحيو النَّص 
ة، وال َتْسَتِحقُّ أف يلقي ا١ترء نفسو، وأفَّ أية فكرة ال يوحي هبا النص ال يكوف ٢تا أية قيم

٢تا اباًل، على أنَّو قد يقبل أحيااًن ا١تعاين ا١تََجازية، ولكن ال على أهنا معاٍف أخرى تعارض 
ا تطبيقات لنتائج ا١تعٌت األوؿ اٟترُب وتؤخذ منو.  (ٕٗ) ا١تعٌت اٟترُب، بل على أهنَّ

يلة الستخراج ما ُب الكتاب وُب ىذا االٕتاه إل٫تاؿ التأويل اجملازي، على أنَّو وس
ا١تقدس من فلسفة، ٧تد تلميذ ألّبت الكبَت األشهر نعٍت بو القديس توماس األكويٍت أو 
غزإب ا١تسيحية إف قُبل منا ىذا التعبَت، ُيصدر ىذا البلىوٌب األشهر ُب تفسَت الكتاب 

من تلك ا١تعاين  ا١تقدس عن أفَّ كل ما عدا ا١تعٌت اٟترُب ال يُعتمد عليو، وأنَّو ال شيء
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 (ٖٗ) األخرى إال وىو موجود بوضوح ُب ا١تعٌت اٟترُب الذي ينبغي االعتماد دائًما عليو.

ولنا أف نُقرر أفَّ األكويٍت ُب تقديره للمعٌت اٟترُب وجعل ا١تعاين اأُلخرى تقـو عليو، 
 وساف فيكتور.« ىيج»يستلهم القديس أوغسطُت كما يذكر ىو نفسو، كما يستلهم 

ينبغي لنا أْف نَػْفَهم من ىذا أفَّ األكويٍت يرفُض دائًما التفسَت اجملازي ا١تأثور وما 
وٓتَاصَّة أنَّو يُعٌت كثَتًا ٔتا أثر من التفسَت عن أسبلفو، فإفَّ من اٟتق أنو إف كاف يستبعد 

نو ٯتيزىا التآويل اجملازية؛ ألهنا ال تتفق وسياؽ النص و٤تتواه، فإنو يقبلها غالًبا وكثَتًا، على أ
 دائًما بعناية عن التأويل اٟترُب.

واآلف لننتهي من التأويل لدى رجاؿ الكنيسة ا١تسيحية، نذكر أفَّ اٟتاؿ ُب القرف 
الرَّابع عشر كاف كما ىو اٟتاؿ ُب الثالث عشر من االٕتاه للتأويل اٟترُب وتقديره، كما 

اإلغريقية كاف لو رجالو مثل   نبلحظ أخَتًا أفَّ أتويل الكتاب ا١تُقدس ليتفق والفلسفة
كليمانت اإلسكندري وأور٬تُت وأبيبلرد، على اعتبار أنو ٭توي كل اٟتقائق الفلسفية 
الصحيحة، وأفَّ التأويل أو التفسَت أخذ بعد ىذا إتاًىا آخر ىو وجوب اتفاؽ نتائجو 

 والعقيدة، وىذا االٕتاه كاف لو ٦تثلوه كما عرفنا آنًفا.

أفَّ تفسَت الكتاب ا١تقدس صارت الغاية منو فَػْهَم الكتاب نفسو، ومعٌت ىذا االٕتاه 
وحسب ما توحي بو النصوص من معاٍف، ال ليتفق مع ىذه الفكرة أو تلك من الفلسفة 

 اليواننية، كما أصبحت الغاية منو أيًضا التدليل على اآلراء والعقائد البلىوتية.

ٍب رجاؿ الدين ا١تسيحي من  وىكذا رأينا كيف كاف موقف رجاؿ الدين ا١توسوي،
التأويل ومدى عنايتهم بو، وعلينا بعد ذلك أف ننتقل أخَتًا لبحث مسألة التأويل لدى 

 مفكري اإلسبلـ أيًضا.

 املشلنني لدٚ التأّٓل( 5) 

ا كاف ذلك  وأخَتًا قد اثرت ا١تسألة نفسها ُب اإلسبلـ، واٗتذت الوضع نفسو، ورٔتَّ
ا اثرت ُب اليهودية وا١تسيحية، مع زًّيدة عامل آخر، ونعٍت للعوامل نفسها اليت من أجله
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هبذا ٤تاولة كل أصحاب مذىب من ا١تذاىب اإلسبلمية، وٓتاصة ُب علم الكبلـ وُب 
التصوؼ، إ٬تاَد سند آلرائهم من كتاب الدين األوؿ نفسو، وطريق ذلك أتويل نصوص 

 ذىبوا إليها. القرآف العظيم اليت يروف ضرورة أتويلها حسب القواعد اليت

 -وقبل الكبلـ عن التأويل لدى ُمفكِّري اإلسبلـ، نُشَت أواًل إٔب أفَّ تفسَت القرآف 
وكم بُت التفسَت الذي يراد منو فهم القرآف، وبُت التأويل الذي يُراد منو االستدالؿ لرأي 

ُت كاف يُنظر إليو ُب فجر اإلسبلـ والصدر األوؿ منو بع  -أو مذىب ُمَعُتَّ من فرؽ! 
 اٟتذر الشديد؛ إذ كاف رجاؿ السلف الصاّب يتهيَّبوف القرآف.

روى ابن سعد ُب طبقاتو أفَّ القاسم بن دمحم بن أيب بكر، وسآب بن عبد هللا بن عمر  
كما ضرب سيدان عمر بن   (ٗٗ)كاان ٯتتنعاف من تفسَت القرآف؛ إذ يرًّينو أمرًا خطَتًا،

وكذلك كاف األَْمُر ُب  (٘ٗ)ف يسأؿ عن متشابو القرآف،ا٠تطاب ِبِدرَّتو ضراًب وجيًعا رجبًل كا
ـِ بٍت أَُميَّة.  (ٙٗ) َأًّيَّ

م ما كانوا يروف أبًسا ُب تفسَت القرآف اب١تأثور الثابت عن الرَُّسوؿ  ملسو هيلع هللا ىلص على َأهنَّ
والصحابة والتابعُت ابلنقل الصحيح، بل قد ظهرت اٟتاجة شديدة إليو، وا١تثل األعلى 

  ٧تده ُب تفسَت الطّبي ا١تعروؼ.٢تذا الضرب من التفسَت

ومع ىذا؛ فلم يَلبث القرآُف أف اَنلو ما اَنَؿ الكتاَب ا١تقدس من قبل، األمُر الذي 
نَػَقَده بشدة سبينوزا من قبل، فقد ظهرت التآويل اجملازية لكثَت من آًّيتِِو على أيدي 

رَِجاؿ ىذه الِفَرؽ ىم  لكنَّ  (ٚٗ) ا١تُعتزلة وا١تتصوفة والشيعة، بل قبل ىذه الفرؽ أيًضا.
الذين توسعوا ُب ىذا الضرب من التأويل، وكاف ٢تم من اصطناع ىذه الطريقة أغراٌض 

 ٤تدودة، و٢تم لبلوغ ىذه األغراض وسائلهم ا٠تاصة.

 املعتزل٘ لدٚ( 5-0) 

أراد ا١تُْعَتزِلة وىم الفرقة ا١تعروفة من فرؽ علم الكبلـ، أف يُبعدوا عن هللا تعأب كل ما 
وِىم التَّجسيم أو التَّشبيو، وأف يؤكدوا وحدانيتو من كل وجو، وعدلو وحرية ا١ترء ُب يُ 

أعمالو؛ ليكوف مسئواًل حقِّا وعداًل عنها، وأف يبعدوا ا٠ترافات واأَلَساطَت عن الدين، ومن 
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استعانوا ٍب صرفوا كثَتًا من اآلًّيت عن َمَعانيها اٟتَْرِفيَّة الظاىرية إٔب معاٍف ُأخرى ٣َتَازية، و 
وابللغة ٬تدوف هبا ما  (ٛٗ)ُب ىذه السبيل الوعرة الشاقة ابلقرآف نفسو ُب آًّيت أخرى

 (ٜٗ) يَُساعدىم ُب تقرير ا١تعاين اليت يروهنا.

وِمْن َأجل ذلك ٧تد بينهم وبُت فيلوف وابن ميموف تشاهبًا كبَتًا من انحية الغاية من 
ٓب يكن من ىدفهم أف يعملوا إلظهار اشتماؿ التأويل من بعض النواحي، وإف كاف ا١تُعتزلة 

 القرآف على أمهات األفكار واآلراء الفلسفية اليواننية، كما كاف صنيع ا١تتقدمُت.

ومن ا١تيسور أف أنٌب ٔتُثل كثَتة لتآويل ا١تُعتزلة ُب القرآف، ولكن نرى أفَّ َىذا ليس 
األصلي، ويكفي أف نَذُْكر أنَّو ٯتكن ضرورًّيِّ ىنا؛ إذ ال يتَِّصل اتصااًل كبَتًا ٔتوضوع عملنا 

 الرجوع ُب ذلك إٔب:

 (ٓ٘) ى.ٖٙٗلي بن الطاىر ا١تتوَب سنة الشريف ا١ترتضى أيب القاسم ع« ٤تاضرات»)أ( 

حملمود بن عمر الز٥تشري الذي جاء بعد سابقو بقرف من الزَّماف، « الكشاؼ»)ب(  
 ويُعتّب ىذا الكتاب ا١تثل األعلى للتفسَت االعتزإب.

ومع أفَّ ىذا الكتاب كلو لآويل اعتزالية؛ فبل ضرورة لئلشارة إٔب مواضع ُمَعيَّنة منو، 
 ولكن مع ىذا نُِشَُت إٔب أتويلو ٢تذه اآلًّيت من ابب التمثيل:

َوِسَع ُكْرِسيُُّو … من سورة البقرة: هللُا اَل إِلََو ِإالَّ ُىَو اْٟتَيُّ اْلَقيُّوـُ  ٕ٘٘)أ( اآلية 
 َواأْلَْرَض. السََّماَواتِ 

من سورة آؿ عمراف: َشِهَد هللاُ أَنَُّو اَل إِلََو ِإالَّ ُىَو َواْلَمبَلئَِكُة َوأُوُلو اْلِعْلِم  ٛٔ)ب( اآلية  
 قَائًِما اِبْلِقْسِط اَل إِلََو ِإالَّ ُىَو اْلَعزِيُز اْٟتَِكيُم.

َوَما ُب اأْلَْرِض يَػْغِفُر ِلَمْن  من السورة نفسها: َوَّلِلِ َما ُب السََّماَواتِ  ٜٕٔ)جػ( اآلية  
 َيَشاُء َويُػَعذُِّب َمْن َيَشاُء َوهللاُ َغُفوٌر رَِحيٌم.

ـَ ِمْن ظُُهورِِىْم ُذرِّيػَّتَػُهْم  ٕٚٔ)د( اآلية   من سورة األعراؼ: َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبٍِت آَد
 …َوَأْشَهَدُىْم َعَلى أَنْػُفِسِهْم 
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األحزاب: ِإانَّ َعَرْضنَا اأْلََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْٞتَِباِؿ  من سورة ٕٚ)ىػ( اآلية  
ْنَساُف إِنَُّو َكاَف ظَُلوًما َجُهواًل. َها َوَٛتََلَها اإْلِ  فَأَبَػُْتَ َأْف ٭َتِْمْلنَػَها َوَأْشَفْقَن ِمنػْ

ِىَي ُدَخاٌف فَػَقاَؿ ٢َتَا َوِلؤْلَْرِض من سورة فصلت: ٍبَّ اْستَػَوى ِإَٔب السََّماِء وَ  ٓٔ)و( اآلية  
نَا طَائِِعَُت.  ائْتِيَا َطْوًعا َأْو َكْرًىا قَالَتَا أَتَػيػْ

إٔب غَت ذلك من اآلًّيت اليت ال تكاد ُٖتصر، واليت سلط عليها ا١تعتزلة التأويل بكل 
 سبيل، وذلك لتتفق معانيها ُب مذىبهم ا١تعروؼ.

أف نقوؿ أبفَّ ا١تعتزلة ٔتا  -وقد أشران إٔب ىذا آنًفا  -على أنَّو مع ىذا ما ينبغي لنا 
، كانوا يُريدوف أف يُظِهروا ما رأوه حقِّا من فلسفة  أوَّلوا من آًّيت القرآف أتويبًل ٣تازًّيِّ
اليوانف ُب القرآف، كما كاف األمر ابلنِّسبة إٔب صنيع فيلوف اإلسكندري، وابن ميموف 

 األندلسي ُب التوراة.

ا أف نقوؿ أبهنم أتثَّروا هبذين ا١تُفكرين اليهوديُت ُب طريقة التأويل، وكذلك ليس لن
 وإف كاف الشبو غَت قليل بُت طريقة األولُت وطريقة ا١تعتزلة.

كل ما ُب األمر على ما نعتقد أفَّ ا١تسألة كما اثرت ُب اليهودية وا١تسيحية، وضعت  
ن كل ما يُوىم أفَّ لو شبًها كثَتًا أو كذلك ابلنسبة لئلسبلـ، أي إنو ٬تب تنزيو هللا تعأب ع

قليبًل ابإلنساف، ومعٌت ىذا تنزيُهو عن الصفات اٞتسمية والعواطف البشرية، كأف يكوف 
لو وجو أو يداف أو عيناف أو قدماف، أو يكوف لو حركة وينتقل من مكاف إٔب آخر، أو أف 

اسات والعواطف ٭تس ما ٭تسو اإلنساف من الغضب وا١تكر والفرح و٨توىا من اإلحس
 البشرية.

، اشتمبل على نصوص كثَتة ُتشَت إذا ملسو هيلع هللا ىلصولكن القرآف وكذلك حديث الرسوؿ 
أخذت حرفيِّا إٔب التجسيم والتشبيو، وما يكوف من ذلك من الصفات والعواطف 
واإلحساسات البشرية؛ فيجُب إذف صرفها عن معانيها الظاىرية اٟترفية إٔب معاٍف ُأخرى 

 القرآف نفسو استعمل التمثيل أحيااًن ُب تفهيمنا ما يُريد. ٣تازية، وٓتاصة أفَّ 
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(: ِإفَّ هللَا اَل َيْسَتْحِيي َأْف َيْضِرَب َمَثبًل َما ٕٙومن ذلك قولو تعأب )سورة البقرة: 
َتُو (: َلْو أَنْػَزْلنَا َىَذا اْلُقْرآَف َعَلى َجَبٍل َلرَأَيػْ ٕٔبَػُعوَضًة َفَما فَػْوقَػَها، وقولو )سورة اٟتشر: 

 َخاِشًعا ُمَتَصدًِّعا ِمْن َخْشَيِة هللِا َوتِْلَك اأْلَْمثَاُؿ َنْضرِبُػَها لِلنَّاِس لََعلَُّهْم يَػتَػَفكَُّروَف.

على أفَّ ا١تسألة وإف اٗتذت نفس الوضع لدى كثَت من رجاؿ الدًّيانت الثبلث؛ 
ب لدى ا١تُعتزلة االعتزاُز فإفَّ األسباب قد ٗتتلف كثَتًا أو قليبًل، ٓب يكن ُب رأينا من األسبا

أبفَّ التوراة اشتملت على ما ثبت صحتو من الفلسفة اليواننية، أو ما عرفوا منها، كما كاف 
األمر ابلنسبة لفيلوف مثبًل؛ بل األمر أفَّ ا١تعتزلة فرقة من رجاؿ علم الكبلـ ٢تم مذىٌب 

ُت أدلة من القرآف على ما َخاصّّ، فأرادوا أف ٬تدوا لو مثل غَتىم ِمَن ا١تُتكلمُت ا١تسلم
 ذىبوا إليو.

وقد وجدوا األمر يسَتًا أحيااًن فلم ٭َتتاجوا إٔب التأويل اجملازي، ووجدوه عسَتًا 
أحيااًن ابلنِّسبة لكثَت من اآلًّيت القرآنية واألحاديث النبوية؛ فعملوا على أتويلها، 

ا من آًّيت القرآف وساعدىم على ذلك ما ىو معروؼ ُب البيئة اإلسبلمية من أف كثَتً 
 (ٔ٘) واحدة منها معاين كثَتة ٥تتلفة.ٖتتمل ال

على أفَّ ىذه الفكرة نفسها، وخشية القطع برأي ُب تفسَت القرآف، جعبل بعض 
العلماء ا١تسلمُت يًتددوف ُب تعيُت ا١تعٌت ا١تراد من بعض اآلًّيت، ومن ىنا جاءت 

 (ٖ٘) د هللا بن اٟتسن العنّبي.ومنهم ا١تتكلم ا١تشهور عبي (ٕ٘)،«ابلوقوؼ»تسميتهم 

أمَّا موقف أىل السنة ُب مقابل ىؤالء ا١تعتزلة، فمن ا١تمكن إ٬تازه ُب أهنم ينقدوف 
بشدة طريقة ا١تُعتزلة ُب أتويلهم القرآف أتويبلت يظهر فيها ا١تيل إٔب الرَّأي والتعسف، 

لسف فخر الدين الرَّازي وىذا ا١توقف يظهر لنا واضًحا جدِّا ُب تفسَت اإلماـ ا١تتكلم ا١تتف
، وتفسَته ىذا يُعتّب ْتق ُب نظر كثَت من الباحثُت هناية ما وصل إليو ىٙٓٙا١تتوَب سنة 

إنتاج ا١تسلمُت الفكري ُب ىذه النَّاحية، ومنو نعرؼ أفَّ ا١تؤلف قد ُعٍت عناية شديدة 
ألخذىا من  بتفنيد آراء ا١تعتزلة اليت عملوا بكل جهدىم لبلستدالؿ ٢تا، إف ٓب نَػُقل

 القرآف.
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 ّالظٔع٘ املتصْف٘ لدٚ( 5-2)

ىذا؛ وّتانب التأويل االعتزإب، ٧تد ضراًب آخر من التأويل سار فيو أصحابو إٔب أبعد 
 الشوط، ونعٍت بو التأويل الصوُب.

إف ٓب نقل كلها  -وُب اٟتق إفَّ ا١تُتصوفة ٢تم لآويل ٣تازية للقرآف خاصَّة هبم، وأغلبها 
حدٍّ بعيد، وىم مثل الشيعة يروف أفَّ اإلماـ علي بن أيب طالب، عنده عن  ُمَتطرؼ إٔب -

، علم ىذه التآويل كلها اليت ينبغي أال تُػَلقَّن إال للمريدين وحدىم شيًئا ملسو هيلع هللا ىلصالرسوؿ 
 (ٗ٘) فشيئًا.

وُب ىذا يقوؿ عمر بن الفارض الشاعر الصوُب ا١تعروؼ، ُب قصيدتو التائية 
 ا١تشهورة:

 ا كػػػػػػاف خافيًػػػػػػاوأوضػػػػػػح ابلتأويػػػػػػل مػػػػػػ
 

 علػػػػػػػػػػػػػػيّّ بعلػػػػػػػػػػػػػػم انلػػػػػػػػػػػػػػو ابلوصػػػػػػػػػػػػػػية
وإذف، اإلماـ علي بن أيب طالب ىو إماـ التصوؼ اإلسبلمي ُب نظر الصوفية،  

وىذا الرأي الذي أخذه ا١تُتصوفة عن الشيعة، ينكره بتااًت أىل السنة ْتق، فإفَّ الرسوؿ 
 (٘٘) رابتو بعلم خاص ظاىري أو ابطٍت.ٓب ٮتصَّ أحًدا من صحابتو أو ذوي قملسو هيلع هللا ىلص 

وإف من اٟتق مع ىذا على ما نَعتِقُد، أنَّو وإف كاف غََت صحيح ما ذىب إليو الشيعة 
وا١تُتصوفة من إسنادىم لئلماـ علي علًما ابطنيِّا يشمل ا١تعاين ا٠تفية للقرآف اليت خصو هبا 
ا الرَّسوؿ، فإنَّو ليس من السهل أف نُنِكر تفاوت العقوؿ ُب فهم الكتاب العظيم، وإدراؾ م

تضمنو من تعاليم وحقائق، وُب ىذا يرى الغزإب أفَّ أكابر الصحابة وُب مقدِّمتهم عمر 
 (ٙ٘) وعلي، فهموا من أسرار الدين وحقائقو أكّب نصيب.

و٨تن، وإف ٓب يكن من قصدان ْتث ُمشكلة التأويل ْتثًا خاصِّا، نرى من ا٠تَت أف 
ٗتتلف عن لآويل ا١تعتزلة  -اطنية منهم وٓتاصة الب -نُشَت إٔب أف لآويل الصوفية والشيعة 

 أبمرين:

)أ( ا١تبالغة ُب التأويل اجملازي الذي ال قرينة ُمطلًقا عليو من القرآف، وُب طلب ما زعموه 
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من ا١تعاين ا٠تفية فيو، حىت خرجوا بو عن معانيو اٟتقة الواضحة اليت ال ريب 
 فيها.

  دليل صحيح.)ب( إسناد ىذه التآويل لئلماـ علي كما رأينا ببل 

وبعد ىذا وذاؾ، نرى ىؤالء وأولئك يشًتكوف مع ا١تعتزلة ُب أهنم عملوا جاىدين 
على  -على إدخاؿ آرائهم الفلسفية ُب القرآف واٟتديث بطريق ذلك التأويل اجملازي، فيو 

يستخلص ما ُب النصوص الدينية الوحيية من حقائق فلسفية عميقة تستًت وراء  -رأيهم 
 فية ٢تذه النصوص.ا١تعاين اٟتر 

وا١تثل ٢تذه التآويبلت الشيعية والصوفية كثَتة جدِّا، ومن اليسَت أف ٬تدىا من 
 يريدىا ُب التفاسَت القرآنية لكلٍّ من ىاتُت الفرقتُت، ونُشَت من بُت التفاسَت الصوفية إٔب:

 ى.ٕٔٗ)أ( كتاب حقائق التفسَت أليب عبد الرٛتن السلمي النيسابوري ا١تتوَب سنة 

 ى.ٖٛٙ)ب( تفسَت ٤تيي الدين بن عريب، ا١تتوَب سنة  

)جػ( أتويبلت القرآف، لعبد الرازؽ القاشي أو القاشاين السمرقندي، ا١تتوَب سنة 
 ى.ٚٛٛ

ومع ذلك؛ فإننا نرى أْف أنٌب ٔتثاؿ واحد للتأويل الصوُب، ومثاؿ واحد آخر للتأويل 
(: َواْضِرْب ٢َتُْم َمَثبًل َأْصَحاَب ٚٔ–ٕٔالشيعي. يقوؿ هللا تعأب ُب سورة يس: )اآلًّيت 

ُلوا ِإانَّ إِلَْيُكْم اْلَقْريَِة ِإْذ َجاَءَىا اْلُمْرَسُلوَف * ِإْذ َأْرَسْلنَا إِلَْيِهُم اثْػنَػُْتِ َفَكذَّبُو٫ُتَا فَػَعزَّْزاَن بِثَاِلٍث فَػَقا
َزَؿ الرَّْٛتَُن ِمْن َشْيٍء ِإْف أَنْػُتْم ِإالَّ َتْكِذبُوَف * ُمْرَسُلوَف * قَاُلوا َما أَنْػُتْم ِإالَّ َبَشٌر ِمثْػلَُنا َوَما أَنػْ 

نَا ِإالَّ اْلَببَلُغ اْلُمِبُُت.  قَاُلوا رَبػُّنَا يَػْعَلُم ِإانَّ إِلَْيُكْم َلُمْرَسُلوَف * َوَما َعَليػْ

فهذه اآلًّيت وما تبلىا ٓب ٕتئ حسب معناىا الظاىر، وىو الصحيح ا١تُراد ببل ريب، 
علينا للعّبة والذكرى نبأ أصحاب القرية ا٠تاطئة الضالة مع الرسل الثبلثة الذين  إال لتقصَّ 

أرسلهم هللا إليها فكذبوىم، ولكنَّ ا١تتصوفة تركوا ىذا ا١تعٌت الظاىر وزعموا أفَّ ٢تا معٌت 
خفيِّا ابطنيِّا، فرأوا أفَّ القرية ليست إال اٞتسم، وأفَّ الرسل الثبلثة ىم الروح والقلب 
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 (ٚ٘) ازًّيِّ ال دليل وال قرينة عليو.قل، وىكذا أوَّلوىا كلها أتويبًل ٣توالع

وا١تثاؿ الثاين ىو أتويل ىذه اآلًّيت األؤب من سورة الشمس: َوالشَّْمِس َوُضَحاَىا * 
َىا * َواللَّْيِل ِإَذا يَػْغَشاَىا، فاهلل تعأب يق سم ُب ىذه َواْلَقَمِر ِإَذا َتبَلَىا * َوالنػََّهاِر ِإَذا َجبلَّ

اآلًّيت وما تبلىا ببعض الظواىر الطبيعية الفلكية الكبَتة على ما أراد تقريره بعُد من 
اٟتق، وىذه معاٍف ظاىرة، وىي الصحيحة ا١ترادة ببل ريب، ولكنَّ الشيعة بتفسَتىم الذي 

أتويبًل  -لتشهد ٢تم ببعض ما ذىبوا إليو  -بلغ الذروة من التعصب والتعسف، أوَّلوىا 
، وابلقمر علي بن أيب طالب، وابلنهار ملسو هيلع هللا ىلصزًّيِّ عجبًا، فزعموا أف ا١تراد ابلشمس دمحم ٣تا

 (ٛ٘) وابلليل األمويوف!اٟتسن واٟتسُت رضي هللا عنهما، 

وىكذا ٧تد الغالُت من ىاتُت الفرقتُت قد ابلغوا ُب التأويل، فحمَّلوا القرآف كثَتًا من 
ىُل السنة، وجعلوا لآلية الواحدة معاين ابطنية ُمتدرجة ا١تعاين واآلراء اليت ال يُقرُّىا ْتقٍّ أ

ُب صعوبة معرفتها واإلحاطة هبا، وُب ىذا يقوؿ جبلؿ الدين الرومي الشاعر الصوُب 
اعلم أفَّ آًّيت الكتاب سهلة »ا١تعروؼ، وىو ما يُوافقو عليو الشيعة الباطنية اإلٝتاعيلية: 

  خفيِّا مستًتًا.يسَتة، ولكنها على سهولتها ٗتفي وراءىا معٌت

ويتصل هبذا ا١تعٌت ا٠تفي معٌت اثلث ٭ُتََتِّ ذوي األفهاـ الثاقبة ويعييها، وا١تعٌت الرابع 
ما من أحد ٭تيط بو سوى هللا واسع الكفاية، من ال شبيو لو، وىكذا نصل إٔب معاين سبعة 

 الواحد تلو اآلخر.

ليس ُب آدـ إال أنو ٥تلوؽ من ولذلك ال تتقيد ًّي بٍت اب١تعٌت الظاىري، كما ٓب يَر إب
 (ٜ٘) «الطُت.

 تٔنٔ٘ ّابً الغزالٕ لدٚ( 5-3) 

وإذا تركنا ا١تعتزلة والشيعة وا١تتصوفة، نرى مشكلة التأويل تعرض ألىل السنة من 
رجاؿ علم الكبلـ، فيتعرض ٢تا كلّّ من الغزإب وابن تيمية، ويقف كل منهما منها موقًفا 

 خاصِّا يتعارض وموقف اآلخر.
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تعرَّض الغزإب ٢تذه ا١تُشكلة وال عجب ُب ىذا، فهو ُمتكلم وُمتصوؼ وفيلسوؼ 
مًعا! فهل نراه يُسرؼ ُب أتويل القرآف واٟتديث كا١تعتزلة وا١تتصوفة ومن إليهم؟ أو نراه 

 يسَت فيو ْتذر وعلى بيِّنة كابن رشد مثبًل؟

نيها الظاىرية؛ و٢تذا حجة اإلسبلـ يرى أفَّ ُب القرآف واٟتديث نصوًصا تفيد غَت معا
، كما تناوؿ «قانوف التأويل»٬ُتيز أتويلها؛ و٢تذا أيًضا ُعٍت بوضع رسالة ُب ذلك تسمى 

ومن تلك «. إٞتاـ العواـ عن علم الكبلـ»ىذه ا١تشكلة ابلبحث ُب رسالة أخرى ىي 
 النصوص مثبًل ما يُشَت بظاىره إٔب التجسيم أو التشبيو ُب ذات هللا تعأب أو صفاتو.

وذلك مثل اآلًّيت اليت تُوىم بظاىرىا أفَّ لو تعأب بعَض ما لئلنساف من األعضاء 
واٟتواس، وأنَّو يتحرؾ وينتقل و٬تلس على العرش، وأنو فوقنا، ومثل ما جاء ُب بعض 

 األحاديث من أنو ينزؿ ُب كل ليلة إٔب السماء الدنيا.

معاين خفية ال يصل إليها أىل  فهذه النصوص القرآنية واٟتديثية يرى الغزإب أفَّ ٢تا
ا١تعرفة، وأفَّ موقف العامي منها ىو التصديق هبا مع االعًتاؼ ابلعجز عن فهمها، 

 (ٓٙ) لقادرين على إدراؾ ا١تراد منها.والتسليم فيها ألىل ا١تعرفة ا

ىنا يدخل فيهم األديب والنحوي وا١تُفسر « العامَّة»وينبغي أف ُنبلحظ أفَّ 
ا١تتجردين لعلم السباحة ُب ْتار »وا١تُتكلم، بل كل عآب سوى  وا١تُحدث والفقيو

أي: ا١تتصوفة. إذف، ٓب ٮترج من العامة إال ا١تتصوفة، كما ٓب ٮترج ابن رشد  (ٔٙ)،«ا١تعرفة
 من العامة إال الفبلسفة على ما تقدـ ذكره.

ال يصل إال واحد من كل « أىل الغوص ُب ْتر ا١تعرفة»وىؤالء ا١تتصوفة أي: 
وبعبارة  (ٕٙ)«.الدر ا١تكنوف والسر ا١تخزوف»إٔب معرفة  -ُب رأي الغزإب  -رة منهم عش

ُأخرى: إفَّ أسرار ىذه النصوص ومعانيها ا٠تفية ليست خفية ابلنسبة للرسوؿ وأكابر 
 (ٖٙ) الصحابة، كأيب بكر وعمر وعلي، ويلحق هبم األولياء والعلماء الراسخوف.

، فهل ٢تم أف يُذيعوىا «أىل ا١تعرفة»يصل إٔب إدراكها  وإذا كانت ىذه ا١تعاين ا٠تفية
 بُت الناس، أي: ىل ٢تم أف يظهروا للناس ٚتيًعا ما يدركونو من التأويبلت؟
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٬تيُب الغزإب عن ىذا إجابة ٕتعلنا نلمح فيو ا١تتصوؼ الذي ال يرى أف يطلع على 
ث بو من ىو مثلو ُب األسرار إال ا١تُريدوف، إنَّو يرى أف ١تن عرؼ التأويل أف ٭تدِّ 

االستبصار، أو َمْن ىو مستعدّّ للمعرفة وطالٌب ٢تا ومقبل عليها بكلو، ٍب ٮتتم ذلك بقولو 
 (ٗٙ) «فإف َمْنع العلم أىَلو ظلم، كبثِّو لغَت أىلو.»ُب شبو قاعدة عامة: 

١تن وما ينبغي لنا أف نفهم من إجازة الغزإب التأويَل ألىلو، وإجازتو إظهاَر التأويبلت 
ىو أىل ١تعرفتها، أنَّو ُب ىذا أو ذاؾ كابن رشد الذي رأينا فيما سبق عنو أنو ٬ُتيز إذاعتو 
ُب ىاتُت اٟتالتُت، كما أجاز ابن ميموف من بعده، ليس لنا أف نفهم ىذا، فإفَّ أىل التأويل 

م الفبلس« حجة اإلسبلـ»وأىل ا١تعرفة ُب رأي  فة ىم ا١تُتصوفة كما عرفنا، على حُت أهنَّ
 عند فيلسوؼ األندلس وبلديِّو اٟتّب اليهودي، وشتاف بُت أولئك وىؤالء.

ومهما يكن من شيء، فإفَّ الغزإب ٔتا وضع من قانوف للتأويل، جعل الذين يبحثوف 
ٜتَس فرؽ،  (٘ٙ)«تصادـ ُب أوؿ النظر وظاىر الفكر»فيما بُت ا١تعقوؿ وا١تنقوؿ من 

وىي اليت وقفت موقًفا وسطًا بُت ا١تعقوؿ وا١تنقوؿ؛ إذ وجعل الفرقة ا٠تامسة ىي ا١تُِحقَّة، 
جعلت كبلِّ منهما أصبًل وسبيبًل إٔب ا١تعرفة، وأنكرت أف يكوف بينهما تعارض حقيقي، 

 وعملت على التوفيق واٞتمع بينهما، على ما ُب ىذا من مشقة وعسر ُب أكثر األحياف.

وعدـ تعيُت ا١تعٌت ا٠تفي ا١تراد  و٢تذه ا١تشقة والعسر ٬تب أحيااًن الكف عن التأويل،
ما داـ ال يوجد الدليل القاطع على تعيُت ىذا ا١تعٌت الذي يقصده هللا أو الرَّسوؿ عليو 

 الصبلة والسبلـ.

مثبًل جاء ُب القرآف واٟتديث أفَّ أعماؿ اإلنساف تُوزف يـو القيامة، والعقل يقطع ببل 
و غَت معقوؿ، وإذف ال بدَّ من أتويل لفظ شك أفَّ ا١تعٌت الظاىر اٟترُب غَت مقصود؛ ألن

« العمل»أتويبًل ٣تازًّيِّ إبرادة نتيجتو وىي تعريف مقدار العمل، أو أتويل لفظ « الوزف»
إبرادة الصحيفة اليت كاف مكتواًب فيها، وليس لدينا ما يدؿُّ داللة قاطعة على أفَّ ىذا 

تعيُت ا١تعٌت اجملازي ا١تراد؛ ألنو ال التأويل أو ذاؾ ىو ا١تراد، والنتيجة أنو ٬تب الكف عن 
 ٬توز اٟتكم على مراد هللا أو رسولو ابلظن والتخمُت.



 031 

يصحُّ « مريدوف»من ىذا كلو نرى اإلماـ الغزإب مع مشاركتو للصوفية ُب أنو يوجد 
أف تَُذاع ٢تم التأويبلت اٟتقيقية وا١تعاين ا٠تفية لبعض النصوص ا١تَُقدَّسة، ٓب يُػْفرط كما 

ا ُب التأويل، بل إنو رأى التوقف فيو ُب حاالت كثَتة عندما ال يوجد دليل قاطع أفرطو 
 على تعيُت ا١تعٌت اجملازي ا١تراد.

، ىٕٛٚأمَّا اإلماـ تقي الدين أٛتد بن عبد اٟتليم ا١تعروؼ اببن تيمية وا١تتوَب عاـ 
ظران، فإنو قد وقف وبو ٩تتم ىذا البحث الذي طاؿ إف ُكنَّا نرى أفَّ ذلك كاف ضرورًّيِّ ُب ن

ابلنسبة ١تشكلة التأويل موقًفا معارًضا كما رأينا عند من سبق من أولئك الفبلسفة 
 وا١تفكرين.

 -ُب عرؼ السلف، وبينو عند ا١تُتكلمُت « التأويل»إنو يرى أف يفرؽ بُت لفظ 
 وا١تتصوفة والفبلسفة من رجاؿ الدين. -وٓتاصة ا١تعتزلة 

اإلسبلمي ىو التفسَت وبياف ا١تراد من النص القرآين التأويل ُب رأي رجاؿ السلف 
أو اٟتديثي، وهبذا ا١تعٌت ورد كثَت ُب القرآف نفسو، وىو التأويل ا١تقبوؿ، ويُقاؿ على ىذا 
ا١تعٌت إف الصحابة والتابعُت كانوا يعرفوف أتويل القرآف الذي فسروه كلو، ومن ٍب قاؿ 

 (ٙٙ) ية إال وىو ٭تب أف يُعلم ما أراد هبا.اٟتسن البصري من التابعُت: ما أنزؿ هللا آ

ولذلك ال ٬توز التوقف وترؾ بياف معٌت اآلية من آًّيت القرآف؛ ألف هللا أََمَران أف 
نَػَتَدبَّر القرآف وأف نفهمو، والرَُّسوؿ ٓب يًتؾ ىذا من غَت بياف للصحابة، اللهم إال أف يُقاؿ 

ِزؿ عليو، أو كاف يعلمها وٓب يبلغها كلها إف الرسوؿ كاف ال يعلم معاين القرآف الذي أُنْ 
 (ٚٙ) ، وكل ذلك غَت مقبوؿ وال معقوؿ.للناس مع أنو مأمور من هللا ابلتبليغ

ونرى أف ابن تيمية غَت مفهـو ٘تاًما ىنا، فإنو يرى، مع أتكيده أفَّ الصحابة والتابعُت  
ـ اآلخر، وما ٬تري فيو من كانوا يفهموف القرآف كلو، أفَّ ما جاء فيو عن هللا وصفاتو واليو 

فية ما أُمور غيبية كاف أولئك الصحابة والتابعوف يعلموف أتويلو وتفسَته، وإف ٓب يعرفوا كي
 (ٛٙ) أخّب بو هللا من ذلك كلو!

ىذا؛ وأمَّا النوع اآلخر من التأويل الذي يتكلم عنو كثَتًا من الفبلسفة وا١تتصوفة، 
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غَت النوع األوؿ، إنَّو ُب اصطبلحهم ا٠تاص وبعض رجاؿ علم الكبلـ، فهو أمٌر آخر 
أي:  (ٜٙ) «صرؼ اللفظ عن ا١تعٌت ا١تدلوؿ عليو ا١تفهـو منو إٔب معٌت آخر ٮُتالف ذلك.»

 صرؼ اللفظ عن معناه الظاىر إٔب معٌت آخر خفي.

الذي بُتَّ بنفسو، ُب كل موضع ملسو هيلع هللا ىلص وىذا ضرب من التأويل ٓب يغب عن الرَّسوؿ 
ال ٬توز عليو »الظاىري، ا١تعٌت اآلخَر ا١تراد هبذا اللفظ؛ وذلك ألنو ٬تُب فيو ترؾ ا١تعٌت 

أف يتكلم ابلكبلـ الذي مفهومو ومدلولو ابطل ويسكت عن بياف ا١تراد اٟتق، وال ٬توز أف 
 (ٓٚ) «ا من كبلمو ما ٓب يبيِّنو ٢تم.يريد من ا٠تلق أف يفهمو 

ريح وا١تنقوؿ الصحيح، أي: وما داـ األمر كذلك؛ فبل تعاُرض إذف بُت ا١تَعقوؿ الص
 ال تعاُرض بُت ما يؤدي إليو العقل السليم وبُت ما ثبت نقلو عن الرسوؿ.

ىكذا يرى ابن تيمية، وىو يُؤكده أبنَّو قد ٖتقق ذلك بنفسو؛ إذ تبُت لو بعد تفكَت 
طويل اتفاؽ ما وصل إليو العقل الصحيح النظر ُب ا١تسائل الكبلمية الكّبى، كمسائل 

 (ٔٚ) جاء عن ذلك ُب الشريعة ٘تاًما. والصفات والَقَدر والنبوات وا١تعاد، مع ماالتوحيد 

ولنا أف أنخذ ْتق ٦تا تقدـ أفَّ ُمشكلة التأويل ٓب توضع أماـ ابن تيمية، ٔتعٌت أنو ٓب 
يرىا مشكلة تتطلب حبلِّ ٢تا، وذلك أبفَّ ىذه ا١تشكلة ٓب تعرض للمفكرين من رجاؿ 

وجود تعارض بُت ما ثبت ابلعقل وما ورد بو الشرع، فاضطروا  الدين إال ١تا رأوه من
 لتأويل ما ال يتفق والعقَل من النصوص الدينية الوحيية.

ولكن ابن تيمية ال يرى وجود تعارض ُمطلًقا، وا١تنقوؿ الذي يُقاؿ إنو ٮُتالف العقل 
يُراد االستدالؿ بو  ال يكوف إال حديثًا موضوًعا، أو نصِّا آخر ال يدؿُّ داللة قاطعة على ما

عليو، وعلى فرض وجود تعارض بُت العقل والنص ٬تب ترجيح األخذ ابلنص الثابت عن 
 األنبياء على ما يؤدي إليو العقل واستداللو.

ومن اٟتق أنو ذكر ُب بعض ما كتبو ُب ىذا الشأف أنَّو عند تعارض العقل والسمع 
كاف ىو الدليل العقلي أـ الدليل ٬تُب تقدًن ما تكوف داللتو قطعية منهما، سواء أ

ولكن كوف السمعي ال يكوف قطعيِّا دونو َخْرط »السمعي، ولكنَّو قاؿ بعد ىذا بقليل: 
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أي إفَّ الدليل السمعي مىت ثبت صحة النقل يُقدَّـ دائًما على العقل وما  (ٕٚ) «الَقتَاد.
أفَّ مسألة التأويل ٓب يؤدي إليو، وكل ذلك يؤدي بنا إٔب النتيجة اليت استخلصناىا، وىي 

 توضع أماـ ابن تيمية؛ إذ ٓب يكن لديو أسباهبا.

ومن أجل ىذا نرى اإلماـ تقي الدين ينقد بشدٍة ابن سينا والغزإب وابن رشد وابن 
ميموف، وغَتىم من ا١تتصوفة وا١تبلحدة الذين اصطنعوا طريقة التأويل لَِبثِّ آرائهم ُب 

ن ا١تصدرين ا١تقدسُت ابآلراء الفلسفية اليت جعلوىا القرآف واٟتديث، وبذلك مزجوا ىذي
أصبًل يُؤّوِلوف النصوص الدينية ْتسبها لتتفق معها؛ ولذلك أيًضا قد يضطُروف عندما 
٬تدوف النص ال يُوافق ما زعموه حقِّا بعقو٢تم، إٔب أف يقولوا إفَّ الرسل تكلموا على سبيل 

 (ٖٚ) أمثا٢تم.اجة إٔب إفهاـ العامة و التمثيل والتخييل للح

واآلف وقد رأينا مشكلة التأويل ُب النصوص ا١تقدسة توضع قبل ابن رشد ُب 
اليهودية وا١تسيحية واإلسبلـ، أماـ الفبلسفة وا١تفكرين من رجاؿ ىذه الدًّيانت، علينا أف 

 نقارف موقف ابن رشد فيها ٔتوقف غَته ٦تن تناولناىم ابلدراسة.

بتعبَت  -لقرآف أو اٟتديث كتااًب فلسفيِّا، أو ٓب ٭ُتاوؿ ٓب ٭ُتاوؿ ابن رشد أف ٬َتعل من ا
أف ٬َتَِد فلسفة أرسطو الذي ُعرؼ أبنَّو َشارِحو األوَّؿ ُب القرآف واٟتديث، ليكوف  -آخر 

ىذا توفيًقا بُت الوحي والفلسفة، كما حاولو تقريبًا، وعمل لو كلّّ من فيلوف وموسى بن 
دري وأور٬تُت وأبيبلرد ُب ا١تسيحية، وكذلك ٓب يِسر ميموف ُب اليهودية، وكلمانت اإلسكن

مع خيالو ُب لآويلو كما فعل فيلوف، وذلك حُت جعل األشخاص اليت جاءت ُب اتريخ 
 ا٠تليقة واتريخ اليهود ُب التوراة رموزًا ٟتاالت النفس.

ُب علم وٓب يغُل غُلوَّ ا١تعتزلة أحيااًن ُب إكراىهم النَّص القرآين على أف يتفق ومذىبهم 
الكبلـ بتأويلو كما يروف، وٓب ُيسرؼ أخَتًا إسراؼ ا١تتصوفة والشيعة الذين تعسَّفوا إٔب 

 أقصى اٟتدود أحيااًن ُب أتويل القرآف واٟتديث.

إفَّ فيلسوؼ األندلس حُت نُريد أف نُقارنو هبؤالء وأولئك، نراه كما تقدـ قد وجد ُب 
همو، وما لو أتويبلت عقلية ال يصل إليها إال القرآف واٟتديث ما ال يقدر العامَّة على ف
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أىل ا١تعرفة وىم الفبلسفة ُب رأيو؛ فأوجب على األولُت أْخَذ ىذه النصوص حسب 
 معانيها الظاىرة، وأوجب على اآلخرين أتويلها ومعرفة ا١تعاين ا٠تفية اليت ٢تا.

من إليهم، وىذا كما حاوؿ أف ٬تد آلرائو الكبلمية سنًدا من القرآف إلقناع العامَّة و 
ما فعل غَته من رجاؿ ا١تسيحية كما رأينا، وإف كاف ٓب ٬تعل مثلهم الغرض من تفسَت 
القرآف ىو االستدالَؿ على البلىوت الذي أخذ حظِّا غَت قليل من الفلسفة، بل جعل 

ىو الدليل  -حىت ما يتصل منها ابلدين  -عمدتو ُب االستدالؿ آلرائو الفلسفية 
 ىذا ما سنراه فيما أيٌب عند الكبلـ عن ا١تعركة بينو وبُت الغزإب. ا١تنطقي، وشاِىدُ 

وفيما ٮتتصُّ اب١تُقارنة بينو وبُت الغزإب أشد ا١تفكرين معارضة ١تذىب أسبلفو فبلسفة 
اإلسبلـ، ٧تد أفَّ كبلِّ منهما يرى وجود عامَّة وخاصة بُت الناس، وإف كاان كما عرفنا 

 اصة.ٮتتلفاف ُب ٖتديد الطبقة ا٠ت

كما يتفقاف على أنَّو ليس للعامي أف يؤوِّؿ ما ٭تتاج لتأويل من النصوص، وال ١تن 
ىو من ا٠تاصَّة أف يكشف لو التأويل الذي يصل إليو، وإف كاف ابن رُشد يُوجب ُب بعض 
اٟتاالت اليت يكوف التأويل فيها واضًحا أف ُيَصرَّح ابلتأويل ويُذاع للجميع ال فرؽ بُت 

 عامة.ا٠تاصة وال

وبعد ىذا وذاؾ ٧تد إٯتاف ابن رشد بقدرة العقل أقوى من إٯتاف الغزإب، وىذا ما 
٬تعلو ال يوجب التوقف أحيااًن عن التأويل مع القطع بنفي ا١تعٌت الظاىر من النص، كما 

 رأينا من الغزإب.

مع  -وأخَتًا ننتقل إٔب الفصل التإب؛ لنعرؼ كيف ٯتكن لفيلسوؼ األندلس 
على ا١تبادئ واألصوؿ اليت وضعها للعبلقة اليت ينبغي أف تكوف بُت الشريعة  احملافظة

كيف ٯتكنو االستدالؿ للعقائد اليت جاء هبا الوحي ابلنِّسبة لطوائف الناس   -واٟتكمة 
 ٚتيًعا، نعٍت استدالاًل يقنع بو القلب والعقل مًعا.

  



 034 

 ٍْامع
ـ، ترٚتتنا العربية مع آخرين ونشر دار الكاتب ، العقيدة والشريعة ُب اإلسبل«جولد تسهَت»راجع  (ٔ)

 .ٓٗٔ-ٜٖٔ، صٜٙٗٔا١تصري ابلقاىرة سنة 
 .ٕٔو ٓٔ، ٔراجع داللة اٟتائرين البن ميموف، رقم  (ٕ)
 .ٓٗاآلراء الدينية والفلسفة لفيلوف اإلسكندري، لؤلستاذ برىيبو، ص (ٖ)
 .ٔٔ، ٘اتريخ األدب اإلغريقي، ابلفرنسية، ج (ٗ)
 .ٕ٘ٔ، ٚدب اإلغريقي، ابلفرنسية، جاتريخ األ (٘)
 .ٕٛٗ، ٘كروازيو، ج  (ٙ)
 .ٖٚو ٖٙاآلراء الدينية والفلسفية لفيلوف، اإلسكندرية، ص (ٚ)
 .ٖٚو ٖٙاآلراء الدينية والفلسفية لفيلوف، اإلسكندرية، ص (ٛ)
 .ٖٗماراتف، فيلوف، ص (ٜ)
 .ٖٔماراتف، الكتاب السابق ذكره ص (ٓٔ)
 .ٚ٘لسفية، صاآلراء الدينية والف (ٔٔ)
 .ٖ٘نفس ا١ترجع، ص (ٕٔ)
 .ٕٚو ٕٙ، عدد ٕٕسفر ا٠تروج، اإلصحاح  (ٖٔ)
 .ٖٓ-ٜٕراجع ماراتف، ص (ٗٔ)
 .ٖٖ-ٕٖراجع ماراتف، ص (٘ٔ)
 .ٖٖ-ٕٖراجع ماراتف، ص (ٙٔ)
عليو  -ىكذا يعتقد اليهود خبلفًا ١تا يُفَهم من القرآف أف التجربة كانت ُب سيدان إٝتاعيل  (ٚٔ)

 السبلـ.
 .ٗٙ-ٖٙبرىييو، األفكار الدينية والفلسفية، ص (ٛٔ)
 .ٖٗبريهييو، األفكار الدينية والفلسفية، ص (ٜٔ)
 .ٗٙبريهييو، األفكار الدينية والفلسفية، ص (ٕٓ)
 .ٜ٘-ٛ٘نفس ا١ترجع، ص (ٕٔ)
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 .ٔٗنفسو، ص (ٕٕ)
 وما بعدىا. ٘ٗاألفكار الدينية والفلسفية، ص (ٖٕ)
على  ٜٙٗٔنوفمّب سنة  ٔٔلسة خاصة ٔتنزلو بباريس يـو االثنُت وافقٍت األستاذ بريهييو ُب ج (ٕٗ)

 أف الباعث لو قيمتو ُب تقدير البواعث اليت بعثت فيلوف إٔب التأويل اجملازي للتوراة.
 .ٖ٘ٔوراجع بريهييو، األفكار الدينية والفلسفية، ص (ٕ٘)
من ا١تؤلف ببعض آًّيت ، ففيها استشهاد ٚٔمن ا١تقدمة، وانظر أيًضا ص ٓٔ، ٔالداللة، ج (ٕٙ)

 من التوراة على تكلم األنبياء ابجملاز.
 .ٜٔص ٔالداللة، ج (ٕٚ)
وما بعدىا وما  ٕٔٔ، ٕوما بعدىا، فضبًل عن مواضع أخرى، وج ٚ٘، ٜٔ، ٔراجع ج (ٕٛ)

 بعدىا، فضبًل عن مواضع أخرى أيًضا.
ت قاطعة، وأف حدوثو ليس ُب ىذه ا١تسألة يرى ابن ميموف أف حجج القائلُت بِقدـ العآب ليس (ٜٕ)

مستحيبًل، وأنو ٢تذا يقبل فيها اٟتل الذي جاء بو الوحي على لساف األنبياء، اٟتل الذي يشرح 
، وانظر أيًضا ٜٕٔ-ٕٛٔ، ٕأمورًا ال تصل القوة العاقلة النظرية إٔب معرفتها، داللة اٟتائرين ج

 .ٜٛٔص
 من ا١تقدمة. ٓٔ، ٔالداللة، ج (ٖٓ)
 .ٕ٘ٗة العصر الوسيط، صبريهييو، فلسف (ٖٔ)
 .ٕٗ، لؤلستاذ ليفي، ص« Maїmonideابن ميموف »راجع  (ٕٖ)
 .ٚٚٔرسالة ُب البلىوت والسياسة، ابلفرنسية، ص (ٖٖ)
. الطبعة الثانية، Gilson, l’Esprit de la phi. du Moyen ageراجع ُب ىذا وذاؾ كلو  (ٖٗ)

 .ٕٛ–ٕٕ، الفصل الثاين صٜٗٗٔابريس سنة 
 .ٜٖ-ٖٛاراتف، الكتاب السابق ذكره لو، صاألب م (ٖ٘)
 .ٖٛا١ترجع نفسو، ص (ٖٙ)
 .ٕٕٗ-ٖٕٕالنهضة ُب القرف الثاين عشر، ص (ٖٚ)
 .ٓٙٔ–ٛ٘ٔبريهييو، فلسفة العصر الوسيط، ص (ٖٛ)
 La doctrine de La، مذىب ا٠تليقة ُب مدرسة شارت  Ch. J. M. Panetشارؿ ابرين  (ٜٖ)

Création dans I’école de chartes  ومواضع  ٕٓـ، صٖٜٛٔطبع ابريس سنة
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 أخرى.
 .ٛ٘ٔبريهييو، ا١ترجع السابق، ص (ٓٗ)
 .ٕٓٔىيكل، ص (ٔٗ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔا١ترجع السابق، ص (ٕٗ)
 .ٔٙا٠تبلصة البلىوتية، ابلفرنسية، ص (ٖٗ)
 .ٛٗٔو ٜٖٔ، ٘الطبقات الكّبى، نشر ليدف، ج (ٗٗ)
 .ٔ٘ٙ، ٛتفسَت ا١تنار، ج (٘ٗ)
، ىٖٔ٘ٔ، الغزإب، إٞتاـ العواـ عن علم الكبلـ، طبع القاىرة سنة ٗٙو ٚٗ، ٙابن سعد، ج (ٙٗ)

ٖٗ. 
َا اَنِظَرٌة )سورة  (ٚٗ) راجع مثبًل تفسَت ٣تاىد احملدث ا١تعروؼ لقولو تعأب:ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ اَنِضَرٌة * ِإَٔب َرهبِّ

 .ٗٓٔ، ٕ(، وقد ذكره الطّبي ُب تفسَته جٖٕ، ٕٕالقيامة: 
( على نفي رؤية هللا ٖٓٔاستعانة الز٥تشري آبية: اَل تُْدرُِكُو اأْلَْبَصاُر )سورة األنعاـ:  راجع مثبًل  (ٛٗ)

 اليت تشَت إليها حرفيِّا آيتا سورة القيامة اللتاف ذكران٫تا ُب ا٢تامش السابق.
ََذ هللُا إِبْػرَاِىيَم َخِليبًل )سورة النساء:  (ٜٗ) (، ومناقشة ابن ٕ٘ٔيراجع مثبًل تفسَت ا١ترتضى آلية: َواٗتَّ

، ومناقشتو لتآويل اعتزالية ٖٛص« أتويل ٥تتلف اٟتديث»قتيبة ٢تذا التأويل االعتزإب ُب كتابو 
 وما بعدىا. ٓٛأخرى متوسلُت ابللغة كذلك ص

 من سورة التكوير: َوَما َتَشاُءوَف ِإالَّ َأْف َيَشاَء هللُا َربُّ  ٜٕومن ابب التمثيل، يراجع أتويلو لآلية  (ٓ٘)
من سورة األنفاؿ: َواْعَلُموا َأفَّ هللَا ٭َتُوُؿ بَػُْتَ اْلَمْرِء َوقَػْلِبِو، ليتفق ا١تعٌت مع  ٕٗاْلَعاَلِمَُت، واآلية 

 مذىبو، مع أف كبلِّ منهما تدؿ بظاىرىا على نفس حرية اإلرادة.
 .ٗٔٔص ٕقسم  ٕراجع مثبًل، طبقات ابن سعد، ج (ٔ٘)
 .ٜٙ، ٕ، طبقات اٟتفاظ للذىّب، جٕٓٔطبعة كيورتن، صا١تلل والنحل للشهرستاين،  (ٕ٘)
وما بعدىا، أتويل ٥تتلف اٟتديث البن  ٗٗٗ، ٔالنجـو الزاىرة أليب احملاسن، طبعة جونبوؿ، ج (ٖ٘)

 .ٚ٘–٘٘قتيبة، ص
من  ٖٔٔ، ص«جولد تسهَت»للمستشرؽ « العقيدة والشريعة ُب اإلسبلـ»وراجع ُب ىذا  (ٗ٘)

من ترٚتتنا العربية مع آخرين نشر دار الكاتب ا١تصري ابلقاىرة  ٔٗٔ-ٓٗٔالطبعة الفرنسية، 
 .ٜٙٗٔعاـ 
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 من الًتٚتة العربية. ٔٗٔ-ٓٗٔالعقيدة والشريعة ُب اإلسبلـ، ص (٘٘)
 .ٖٛو ٖٔ، صىٖٔ٘ٔإٞتاـ العواـ، طبعة القاىرة سنة (  ٙ٘)
وأتويل اآلًّيت ، وىذا ا١تثاؿ ٓٗٔوراجع جولد تسهَت، العقيدة والشريعة ُب اإلسبلـ، ص (ٚ٘)

 للقاشاين.« أتويبلت القرآف»مأخوذ من كتاب 
 ٖٕٓ، ٙٚٔ-٘ٚٔوراجع جولد تسهَت، الكتاب اآلنف ذكره، ص (ٛ٘)
نشر ىوينلفيلد، « مثنوي»، عن ٕٚٔ-ٕٙٔجولد تسهَت، العقيدة والشريعة ُب اإلسبلـ، ص (ٜ٘)

 .ٜٙٔص
 وما بعدىا. ٘إٞتاـ العواـ، ص (ٓٙ)
 .ٙٔنفس ا١ترجع، ص (ٔٙ)
 .ٙٔإٞتاـ العواـ، ص (ٕٙ)
 .ٖٛو ٖٔنفسو، ص (ٖٙ)
 .ٜٔإٞتاـ العواـ، ص (ٗٙ)
 ٙـ، صٜٓٗٔراجع ُب ىذا وما يتلوه من بياف الفرؽ ا٠تمسة، قانوف التأويل طبع القاىرة سنة  (٘ٙ)

 وما بعدىا.
موافقة صريح ا١تعقوؿ لصحيح ا١تنقوؿ، على ىامش كتاب منهاج السنة النبوية، طبع بوالؽ سنة  (ٙٙ)

 .ٕٓٔ–٘ٔٔ، ٔ، جىٕٖٔٔ
 .ٛٔٔ–ٙٔٔنفس ا١ترجع، ص (ٚٙ)
 .ٕٓٔ-ٜٔٔ، ٔموافقة صريح ا١تعقوؿ، ج (ٛٙ)
 .ٜٔٔنفس ا١ترجع، ص (ٜٙ)
 .ٓٔ، ٔموافقة صريح ا١تعقوؿ، ج (ٓٚ)
 .ٖٛنفس ا١ترجع، ص (ٔٚ)
 .ٕٗ، ٔموافقة صريح ا١تعقوؿ، ج (ٕٚ)
 .ٜٛ، ٔ. وراجع كتاب منهاج السنة، جٚٔٔو ٖٚنفس ا١ترجع، ص (ٖٚ)

 

  



 032 

 الفصل الجالح

 استدالل ابً رطد للعقائد الدٓئ٘

سنرى ُب ىذا الفصل كيف رأى فيلسوفنا أف يُدلِّل ١تا جاء بو الوحي 
من عقائد ال يقـو الدين بدوهنا، بطريقة ُتبلئُِم عقوؿ طوائف الناس 
ٚتيًعا، وذلك من غَت ضرر ابلدين أو الفلسفة، وقد خصص ٢تذه 

الكشف عن مناىج األدلة ُب »التو ا١تَُسمَّاة: الغاية من مؤلفاتو رس
 «عقائد ا١تلة.

وقد كاف من الضروري حقِّا أف ٮُتصص بعض مؤلفاتو ٢تذه الغاية؛ ألنَّو مىت سلمت 
ىذه العقائد وقامت عليها األدلة، دوف أف يكوف ُب ذلك ما يتعارض مع النظر الفلسفي 

ها، وكاف ىذا خطوة طيبة حاٝتة ُب الصحيح، ٓب يكن ألحد أف يذـ الفلسفة أو يشكو من
 سبيل التوفيق بُت الوحي والعقل.

وسنعرض ألُمَّهات ىذه العقائد واحدًة بعد ُأخرى على اختبلؼ ضروهبا، أي: سواء 
منها ما ٮتتص ْتدوث العآب عن عدـ، ووجود هللا ومعرفتو ووحدانيتو، وما ٮتتص بصفات 

يت ٬تب أف يتنزه عنها، وما ٮتتص ابٟتاجة الكماؿ اليت ٬تُب أف يتصف هبا، واألخرى ال
 إٔب الرساالت اإل٢تية للناس، والعدؿ واٞتور، وا١تعاد ُب الدار األخرى وما يكوف فيو.

 العامل حدّخ( 0)

ىذه العقيدة أؤب العقائد الدينية ابلبحث واالستدالؿ عليها ُب رأينا؛ فقد كانت 
لغزإب الفبلسفة من أجل مذىبهم فيها، ىذه ا١تسألة إحدى ا١تسائل الثبلث اليت كفَّر ا

 ورٔتا ما تزاؿ موضع نزاع بُت رجاؿ الدين وبعض ا١تتفلسفُت.

و٨ُتبُّ أف نقوؿ من أوؿ األمر إننا لن نتعرض ىنا فيما ٮتتص هبذه ا١تسألة وغَتىا 
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من مسائل ىذا الفصل، لتقرير رأي ابن رشد واٟتكم بينو وبُت رجاؿ الدين، فلهذا موضع 
بعد ىذا الفصل، كما نبلحظ أفَّ ابن رشد ُب ىذه ا١تسائل ٬تعل القرآف  خاص ٬تيء

عماده ُب االستدالؿ ٞتميع العقائد الدينية، فهو ال يعتمد على االستدالؿ الذي يقـو 
على ا١تُقدمات ا١تنطقية اليت ال تطيقها العامَّة وأحيااًن ال تكوف يقينية؛ و٢تذا يرفض غالًبا 

 على ما سنرى أثناء البحث. أدلة رجاؿ علم الكبلـ،

ىذا، ويبدأ فيلسوؼ قرطبة ببياف أفَّ الشرع أو القرآف بصفة خاصة دعاان ُب آًّيت  
كثَتة إٔب معرفة العآب وفهمو، وذلك لنصل من ىذه ا١تعرفة إٔب أنو ُصنع صانع حكيم ىو 

 هللا جلَّت حكمتو.

ا ٍب أخذ بعد ذلك ُب نقد طريقة ا١تتكلمُت األشاعرة إلثبات ىذ ه العقيدة، مبينًا أهنَّ
ا مع ىذا ال تصلح للعلماء؛ ألهنا  ليست الطريقة الشرعية اليت أشار القرآُف إليها، وأهنَّ
ليست يقينية، وال للجمهور ألهنا ليست بسيطة قليلة ا١تُقدمات اليت تكوف نتائجها قريبة 

 من ا١تقدمات ا١تعروفة بنفسها.

بًتكيب »حدوث العآب تنبٍت على القوؿ وذلك أبفَّ طريقة ىؤالء القـو إلثبات 
األجساـ من أجزاء ال تتجزأ، وأفَّ اٞتزء الذي ال يتجزأ ٤تَدث، واألجساـ ٤ُتدثة ْتدوثو، 
وطريقتهم اليت سلكوا ُب بياف حدوث اٞتزء الذي ال يتجزأ، وىو الذي يُسمونو اٞتوىر 

اٞتدؿ فضبًل عن  الفرد، طريقة ُمعتاصة تذىب على كثَت من أىل الرًّيضة ُب صناعة
 (ٔ)«اٞتمهور، ومع ذلك فهي طريقة غَت بُرىانية وال مفضية بيقُت إٔب وجود الباري.

وإذا كانت ىذه الطريقة ال تصلح ُب رأي ابن رشد ومن ٍَب ٓب يْرَضها، فما ىي 
الطريقة اليت يرضاىا ويراىا ُمثبتة ومؤدية إٔب إثبات وجود العآب عن هللا تعأب؟ إفَّ ىذه 

اليت نبَّو الكتاب العزيز عليها، ودعا الكلَّ من ابهبا، وإذا اسُتقرئ الكتاب »يقة ىي الطر 
العزيز ُوجدت تنحصر ُب جنسُت: أحد٫تا: طريق الوقوؼ على العناية ابإلنساف، وخلق 

 «ٚتيع ا١توجودات من أجلها، ولُنسم ىذه دليل العناية.

اء ا١توجودات مثل اخًتاع اٟتياة والطريقة الثانية: ما يظهر من اخًتاع جواىر األشي
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 (ٕ)«.دليل االخًتاع»سمِّ ىذه ُب اٞتماد، واإلدراكات اٟتسية والعقل، ولن

 وسنرجئ اٟتديث عن دليل االخًتاع عند الكبلـ عن وجود هللا.

ونتكلم اآلف عن أوؿ الدليلُت فنجد ابن رشد يقوُؿ أبفَّ ىذا الدليل قطعي وبسيط 
 معًَتؼ هبما عند اٞتميع؛ أحد٫تا: أف العآب ّتميع أجزائو وذلك أفَّ مبناه على أصلُت»

يوجد موافًقا ُب ٚتيع أجزائو لوجود اإلنساف، ولوجود ٚتيع ا١توجودات اليت ىا ىنا، 
واألصل الثاين: أف كل ما يوجد موافًقا ُب ٚتيع أجزائو لفعل واحد، ومسدًَّدا ٨تو غاية 

ألصلُت ابلطَّبع أفَّ العآب مصنوع وأفَّ لو واحدة، فهو مصنوع ضرورة، فينتج من ىذين ا
 أي إنو ٤ُتدث ال قدًن. (ٖ) «صانًعا.

وىذا النَّوع من االستدالؿ ىو النوع ا١توجود ُب القرآف، وىذا حقّّ كما يقوؿ ابن 
رشد، كما يظهر من آًّيت كثَتة جدِّا، يلفتنا القرآف هبا إٔب ضرورة النظر ُب العآب وُب 

تبُت لنا أهنا من خلق إلو حكيم ُب صنعو، وال نرى ضرورة لذكر بعض سائر ا١توجودات؛ لي
 ىذه اآلًّيت كما فعل ابن رشد نفسو.

(: أََٓبْ ٧َتَْعِل اأْلَْرَض ٙٔ–ٙولكن من ا٠تَت أف نُشَت منها إٔب قولو تعأب )سورة النبأ: 
ْلنَا نَػْوَمُكْم ُسبَااًت * َوَجَعْلنَا اللَّْيَل لَِباًسا * ِمَهاًدا * َواْٞتَِباَؿ َأْواَتًدا * َوَخَلْقنَاُكْم أَْزَواًجا * َوَجعَ 

ًعا ِشَداًدا * َوَجَعْلَنا ِسرَاًجا َوىَّاًجا * َوأَنْػَزْلَنا مِ  َنا فَػْوَقُكْم َسبػْ َن َوَجَعْلنَا النػََّهاَر َمَعاًشا * َوبَػنَػيػْ
 َوَجنَّاٍت أَْلَفافًا.اْلُمْعِصرَاِت َماًء َثجَّاًجا * لُِنْخرَِج بِِو َحبِّا َونَػَبااًت 

وُب االستدالؿ هبذه اآلًّيت على العقيدة اليت ٨تن بصددىا، يُفكر صاحب كتاب 
أفَّ ىذه اآلًّيت إذا أتَمَّلها اإلنساُف َوجَد فيها « الكشف عن مناىج األدلة ُب عقائد ا١تِلَّة»

فنبو على أمر التنبيو على موافقة أجزاء العآب لوجود اإلنساف؛ وذلك أنَّو تعأب ابتدأ 
معروؼ بنفسو لنا معشَر الناس األبيِض واألسود، وىو أفَّ األرض ُخلقت بصفة يتأتى لنا 
ا لو كانت بشكل آخر غَت شكلها، أو ُب موضع آخر غَت ا١توضع  ا١تقاـ عليها، وأهنَّ
الذي ىي فيو، أو بقدر آخر غَت ىذا القدر، ١تا أمكن أف ٩ُتلق عليها وال أف نوجد فيها، 

 كلو ٤تصور ُب قولو تعأب:  وىذا
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أٓبَْ ٧َتَْعِل اأْلَْرَض ِمَهاًدا، وذلك أفَّ ا١تهاد ٬تمع ا١توافقة ُب الشكل والسكوف  
 والوضع، وزائًدا إٔب ىذا معٌت الَواثرة واللُت، فما أعجب ىذا اإلعجاز!

 ٍب نبو هللا بقولو:

ا لو  َواْٞتِبَاَؿ َأْواَتًدا على ا١تنفعة ا١توجودة ُب سكوف األر   ض بسبب اٞتباؿ، فإهنَّ
كانت أصغر ٦تا ىي لتزعزعت من حركات ا١تاء وا٢تواء وتزلزلت وخرجت من موضعها، 
و٢تلك ما عليها من اٟتيواف ضرورة، وإذف موافقة سكوهنا ١تا عليها من ا١توجودات ٓب يكن 
ابالتفاؽ، ولكن عن قصد قاصد وإرادة مريد، فهي ضرورًة مصنوعة لذلك القاصد 

 و وموجودة على الصفة اليت قدَّرىا.سبحان

 وجاء بعد ذلك قولو تعأب: 

َوَجَعْلنَا اللَّْيَل لَِباًسا * َوَجَعْلنَا النػََّهاَر َمَعاًشا تنبيًها على ُموافقة الليل والنهار للحيواف 
والنبات؛ إذ الليل يسًتىا من حرارة الشمس، كما يسًت اللباس اٞتسد ويقيو شدة 

؛ ولذلك قاؿ: َوَجَعْلَنا  اٟترارة، ومع ىذا فالليل ٬تعل كل ما فيو حياة يستغرؽ ُب النـو
 نَػْوَمُكْم ُسَبااًت، أي: مستغرقًا بسبب الظبلـ.

ًعا ِشَداًدا وىي السماوات، فعّبَّ بلفظ البنياف عن معٌت  ٍب قاؿ:  َنا فَػْوَقُكْم َسبػْ َوبَػنَػيػْ
أو موافقة ١تا ُخِلَقت من أجلو،  االخًتاع ٢تا، وكذلك عن معٌت ما فيها من نظاـ واتفاؽ

َعّبَّ بلفظ الشدة عما جعل فيها من القوة على اٟتركة الدَّائبة الدَّائمة، فليس ىناؾ خوؼ 
من أف ِٗترَّ كما ٗتر السقوؼ وا١تباين العالية، وىذا كلو تنبيو من ا٠تالق على موافقة 

ضاعها وحركاهتا، لوجود ما السماوات واألفبلؾ وسائر ما فيها، ُب إعدادىا وأشكا٢تا وأو 
على األرض وما حو٢تا؛ حىت إنو لو وقف جـر من األجراـ السماوية ٟتظة واحدة، فضبًل 

 عن أف تقف كلها لفسد ما على وجو األرض.

 ٍب نَػبَّو بقولو: 

َوَجَعْلنَا ِسرَاًجا َوىَّاًجا على منفعة الشمس ٓتاصة وموافقتها لوجود ما على األرض، 
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ونبَّو على ىذه ا١تنفعة ألهنا  (ٗ)١تا انتفع اإلنساف واٟتيواف ْتاسة البصر،إذ لوال الضوء 
 أشرؼ منافع الشمس وأظهرىا.

 وأخَتًا نَػبَّو ا٠تالق جلت حكمتو بقولو: 

اية العن َوأَنْػَزْلنَا ِمَن اْلُمْعِصرَاِت َماًء َثجَّاًجا * لُِنْخرَِج بِِو َحبِّا َونَػبَااًت * َوَجنَّاٍت أَْلَفافًا على
ُب نزوؿ ا١تطر، وأنَّو ينزؿ ١تكاف اٟتيواف والنبات، وأفَّ نزولو ٢تذا بقدر ٤تدود وُب أوقات 
 ٤تدودة ال ٯُتكن أف يكوف عن مصادفة، بل سبب ذلك العناية اإل٢تية ابألرض وما عليها.

وبعد أف انتهى ابن رشد من االستدالؿ بتلك اآلًّيت على أفَّ العآب ُصْنع من ُصنع 
ْلق من خلقو، وذلك بدليل يفهمو الناس ٚتيًعا وتؤمن لو عقو٢تم وقلوهبم، نراه يقّرِر هللا وخ

أفَّ العآب ٤تدث عن إرادة قدٯتة، وأنو ُخلق من ال شيء وُب غَت زماف، أْمٌر ال ٯُتكن أف 
يتصوره العلماء فضبًل عن اٞتمهور، ويوقع ُب ُشَبٍو عظيمة تُػْفِسُد عقائد اٞتمهور وٓتاصة 

 (٘) دؿ منهم.أىل اٞت

ولذلك؛ كاف أىل علم الكبلـ بصنيعهم ُب ىذه ا١تسألة، وبقو٢تم إفَّ العآب ٤ُتَْدث 
عن إرادة هللا القدٯتة، ليسوا من العلماء النَّاجُت ٔتا وصلوا إليو من الِعلم الُّبىاين اليقيٍت 

بو الشارع، بل الذي ُىم أىٌل لو، وال من اٞتمهور الذين سعادهتم ُب اتباع الظاىر وما أذف 
 (ٙ) ىم من الذين ُب قلوهبم زيع ومرض.

وىكذا ٮتلص لفيلسوؼ األندلس على ما نرى االستدالؿ على حدوث العآب عن 
هللا تعأب أبِدلَّة ترتكز على النَّظر السليم وا١تبلحظة الصَّاِدقَة، وتؤخذ مقدماهتا وأصو٢تا من 

 ًعا إٔب اليقُت.القرآف نفسو، فهي لذلك بسيطة وتؤدي ابلناس ٚتي

ولكن، لنا أف نقوؿ مع ذلك أبفَّ ما رآه من الدليل على حدوث العآب عن هللا تعأب 
لو صانع حكيم. أمَّا اٟتدوث نفسو الذي ىو « اٟتادث»ىو ابألؤب على أفَّ ىذا العآب 

ضد القدـ فدليلو كما يرى ا١تُتكلموف ىو ما ينتابو من التغَت واختبلؼ الصفات 
 فإفَّ ىذا ىو شأف اٟتادث ال القدًن. واألحواؿ؛
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ويكفي ُب بياف ىذا الذي يراه ا١تُتكلموف أف نُشَت إٔب أي كتاب من كتب علم 
أليب ا١تظفر اإلسفراييٍت من رجاؿ القرف السادس « التبصر ُب الدين»الكبلـ مثل 

تتغَت أهنا »ا٢تجري؛ إذ فيو أفَّ الدليل على حدوث ا١توجودات اليت يتكوف منها العآب 
وإذف، تكوف ا١توجودات اليت تتغَت أحوا٢تا « عليها الصفات وٗترج من حاؿ إٔب حاؿ.

 (ٚ) ال ٮتلو من اٟتوادث يكوف ٤تداًث.٤ُتدثة؛ ألفَّ ما 

على أفَّ ابن رشد تناوؿ ىذا الدليل و٨توه من أدلة ا١تتكلمُت على حدوث العآب، 
، فاألدلة ٢تذا عسرة الفهم وال يُطيقها اٞتُمهور،  ونقده أبفَّ ُمقدماتو ٖتتاج ُب إثباهتا إٔب أدلة

ا بعد ذلك ليست يقينية؛ فبل تصلح للعلماء أيًضا.  كما َأهنَّ

 ّمعرفتُ اهلل ّدْد( 2)

ُب ىذه العقيدة أيًضا ٧تُد ابن رشد قبل أف أَيٌب ابلدليل الشرعي الذي يراه صاٟتًا 
يعرض دليل رجاؿ علم الكبلـ  ألف يُؤدي ابلعامَّة وا٠تاصة إٔب وجود هللا ومعرفتو،

 األشاعرة عليها، ٍب يُػْتبعو بطريقة ا١تتصوفة ُب االستدالؿ وينقد كبلِّ من الطريقتُت.

ودليُل األشاعرة ُب إحدى صوره نراه ىكذا: العآب حادث، وكل حادث ال بد لو من 
ليست  وىذه الطريقة ُب االستدالؿ كما يرى ابن رشد، (ٛ) ٤تدث، وىذا احملدث ىو هللا.

ىي الطريقة الشرعية اليت نَػبَّو هللا عليها ودعا الناس لئلٯتاف من ِقَبلها، وىذا ١تا ُب إثبات  
كما بُتَّ ذلك   كل ىذه ا١تقدمات من شكوؾ ليس ُب قوة صناعة الكبلـ ا٠تروج منها،

 (ٜ) بشيء من التطويل.

ا١تعإب عبد ا١تلك  وكذلك األمر ُب الصورة اليت ارتضاىا ٢تذا الدليل إماـ اٟترمُت أبو
بن يوسف اٞتويٍت شيخ الغزإب، فضبًل عن أنو يُػْبِطل ِحْكَمة الصانع، فإفَّ اٞتُويٍت ُب 

يبٍت ىذا الدليل على ُمقدمتُت:  - (ٓٔ)كما يذكر ابن رشد  -رسالتو ا١تعروفة ابلنظامية 
ائز ٤ُتَدث العآب كاف جائزًا أف يكوف على غَت ما ىو عليو حجًما أو شكبًل أو حركة، واٞت
ه أبحد اٞتائزين أؤب منو ابآلخر، وىذا احملِدث ىو هللا.  ال بد لو من ٤ُتِدث صَتَّ

وُب رأينا أفَّ فيلسوؼ قرطبة ٤تُِقّّ فيما يذكر ىنا من أفَّ ا١تُقدمة األؤب غَت صحيحة، 
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ا مع ىذا مبطلة ٟتكمة الصانع؛ ألفَّ العآب لو كاف جائزًا أف يكوف على صفة غَت  وأهنَّ
الصفة اليت ىو عليها فعبًل، لكاف وجوده على ىذه الصفة ببل سبب وال حكمة، وىذا ما 

 ال يليق ابهلل العليم اٟتكيم الذي خلق كل شيء وقدَّره تقديرًا.

وإذا كاف ابن رشد ٓب يتعرض لطريقة ا١تعتزلة ُب االستدالؿ على ىذه العقيدة، فإنو 
فإنو ٓب يصل إلينا ُب ىذه اٞتزيرة من كتبهم شيء وأمَّا ا١تُعتزلة »يعتذر عن ذلك بقولو: 

ف طُرقهم من جنس نقف منو على طرقهم اليت سلكوىا ُب ىذا ا١تعٌت، ويشبو أف تكو 
 (ٔٔ) «طرؽ األشعرية.

 وأمَّا الصوفية فلم تُرِض طريقتهم أيًضا ُب التوصل إٔب معرفة هللا ابَن رشد، فإفَّ 
  العآب ا١توجود لبلستدالؿ منو على هللا ُموِجِده،طريقتهم ال تقوـُ على النَّظر ابلعقل ُب

وحده، وإذف فهي ُب رأي ابن رشد طريقة ليست للناس ٔتا ىم « الذوؽ»ولكنَّها تقـو على 
لقرآُف إليو ونَػبَّو على انس، ولو كانت ىي ا١تقصودة لَبطَُل النَّظر العقلي الذي دعا ا

 (ٕٔ)طريقو.

ا١تُتكلمُت ودليل ا١تتصوفة إلثبات وجود هللا ومعرفتو، وىكذا ٓب يُرِض ابَن ُرشد دليُل 
فما ىو إذف طريقو إٔب ىذا؟ الطريق إٔب ىذا ىو الطريق الذي نَػبَّو القرآُف نفسو إليو، وىو 

كما ذكران ذلك عند الكبلـ على حدوث   -ينحصر ُب دليلُت: دليل العناية الذي يقـو 
جود اإلنساف وسائر ما على األرض من على أفَّ ٚتيع ا١توجودات موافقة لو  -العآب 

 حيواف، فهي إذف من ِقبل فاعل قاصد مريد لذلك.

ٍب دليل االخًتاع الذي يقوـُ على أفَّ كل شيء من السماوات واٟتيواف والنَّبات 
ا  ٥ُتًتع، وذلك بدليل ا١تُشاىدة ُب ىذين، وبدليل حركات السماوات اليت تؤذف أبهنَّ

كذلك فهو ٥ُتًتَع حتًما، وكل ٥ُتًتَع لو ٥تًتِع ضرورة، فيصح من   ُمَسخَّرة لنا، وكل ما كاف
 (ٖٔ) األصلُت أف للعآب ٥تًتًِعا لو.ىذين 

، آًّيت كثَتة من القرآف يُؤيد هبا  وقد ساؽ ابن رشد بعد ىذا وذاؾ، ُب إحكاـٍ
فَّ فقد ابف من ىذه األَِدلَّة أ»ىذين الدليلُت وما اشتمبل عليو من ُمَقدِّمات، ٍب قاؿ: 
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الدِّاللة على وجود الصانع ُمْنَحِصرة ُب ىذين اٞتنسُت، داللة العناية وداللة االخًتاع، 
وتبُت أفَّ ىاتُت الطريقتُت ٫تا أبعينهما طريقة ا٠تواص، وأعٍت اب٠تواص العلماء، وطريقة 
اٞتمهور، وإ٪تا االختبلؼ بُت ا١تعرفتُت ُب التفصيل، أعٍت أفَّ اٞتمهور يقتصر من معرفة 
، وأمَّا العلماء  العناية واالخًتاع على ما ىو مدَرؾ اب١تعرفة األؤب ا١تبنية على علم اِٟتسِّ

 (ٗٔ) «شياء ابٟتس ما يدرؾ ابلّبىاف.فيزيدوف على ما يُدرؾ من ىذه األ

ىي الطريقة الشرعية  -كما يقوؿ فيلسوفنا   -ومن أجل ذلك كانت ىذه الطريقة 
لرُّسل، ونزلت هبا الكتب ا١تُقدسة، والعلماء يَػْفُضلوف والطبيعية، وىي اليت جاءت هبا ا

 اٞتمهور ُب ىذين االستداللُت من انحية اإلحاطة ُب ا١تعرفة والتعمق فيها.

 تعاىل ّحداىٔتُ( 3) 

وإذا كاف العآب ٤تَداًث وُموِجُده ىو هللا، فهذا اإللو واحد ال شريك لو، ولكن كيف 
فَّ ا١تُتكلمُت وابن رشد يلجئوف ُب ىذا إٔب قولو تعأب السبيل إٔب إثبات ىذه الوحدانية؟ إ

 (: َلْو َكاَف ِفيِهَما آ٢ِتٌَة ِإالَّ هللاُ لََفَسَداَت.ُٕٕب سورة األنبياء: )آية 

إالَّ أفَّ األولُت أيخذوف من ىذه اآلية دليبًل يَُسمَّى دليل التمانع أو ا١تمانعة، وىو 
ليس ٬تري ٣ترى األدلة الطبيعية »ل متكلَّف، ودليل ال يرضاه ابن رشد ويرى أنَّو دلي

 ؛ ألنَّو ليس بُرىااًن، وألفَّ اٞتمهور ال يَػْقِدرُوف على فهمو وال ٭تصل ٢تم بو إقناع.«والشرعية

وذلك أبفَّ ىذا الدليل ٬تري ىكذا: لو كاف ا٠تالق للعآب اثنُت ٞتاز أف ٮتتلفا، وإذف 
 موجوًدا ومعدوًما مًعا وىذا ُمستحيل، أو ال يتم فإما أف يتم مراد٫تا ٚتيًعا، فيكوف العآب

مراد واحد منهما، فبل يكوف العآب موجوًدا وال معدوًما، أو يتم مراد أحد٫تا دوف اآلخر، 
فيكوف ىذا اآلخر عاجزًا والعاجز ليس إبلو، ويكوف الذي ًب مراده ىو اإللو وحده، وىذا 

 ىو ا١تطلوب.

رىااًن قاطًعا، وليس ُب طاقة اٞتمهور فهمو، وال وفضبًل عن أفَّ ىذا الدليل ليس ب
٭َتُْصل ٢تم بو اقتناع إذا ُبسط ُمَفصَّبًل، فإفَّ ابن رشد يرى ضعًفا واضًحا؛ إذ ٯتكن أف يُقاؿ 
أبفَّ ىذين اإل٢تُت قد يتفقاف بدؿ أف ٮتتلفا، وىذا ىو األَليُق ابآل٢تة، وحينئٍذ ٭َتَْتاُج األمر 
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 (٘ٔ) طيقو اٞتمهور والعامة من الناس.يُ إٔب تفصيل الدليل ٔتا ال 

ٓب يرَض فيلسوؼ األندلس ىذا االستدالؿ إذف، ويفهم اآلية على ٨تو آخر فيو 
يسر وبلوغ إٔب إثبات الوحدانية هلل بقياس الغائب على الشاىد؛ وذلك إذ يرى أفَّ ِمَن 

ىو عمل صاحبو، ا١تعلـو ابلطَّبع أفَّ اجتماع ملكُت ُب مدينة واحدة وعمُل كلٍّ منهما 
يُؤدي إٔب فساد ا١تدينة، فكذلك لو كاف ىناؾ خالقاف لفسد العآب، ولكن العآب موجود 

 وعلى غاية الصبلح، فيكوف ا٠تالق واحًدا ضرورة.

ََذ هللُا ِمْن َوَلٍد َوَما  ٜٔوُيضيف إٔب اآلية آية أخرى )سورة ا١تؤمنوف:  ( تقوؿ: َما اٗتَّ
ا َلَذَىَب ُكلُّ إِلٍَو ٔتَا َخَلَق َولََعبَل بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعٍض ُسْبَحاَف هللِا َعمَّا َكاَف َمَعُو ِمْن إِلٍَو ِإذً 

َيِصُفوَف، إنو ُيضيفها ُب استداللو لينفي ما قد يُقاؿ إفَّ لنا أف نَػْفِرَض آ٢تة ُمتعددة يتفقوف 
ة يكوف لنا فيما بينهم على أف يكوف لكلٍّ منهم عمل خاص، وذلك أبنَّو ُب ىذه اٟتال
كثر، وإذف أكثر من عآب واحد، ولكن العآب أبجزائو ا١تَُتَماسكة ا١تًَُتابطة ىو واحد ال أ

 (ٙٔ) فا٠تالق واحد ال غَت.

وىذا الدليل كما يقوؿ فيلسوفنا بعد ما تقدـ، صاّب للعلماء واٞتمهور مًعا، والفرؽ 
ف أجزائو بعضها من أجل بعض أفَّ العلماء يعلموف من اٖتاد العآب، وكو »بينهما فيو ىو 

و٨تُن نرى أفَّ ىذا واضح ال ٭تتاج إٔب « ٔتنزلة اٞتسد الواحد، أكثر ٦تا يعلمو اٞتمهور.
 مزيد من البياف.

 هلل الكنال صفات إثبات( 4) 

هللا متصف بكل صفات الكماؿ، ىذا حقّّ ال رَيَب فيو، والقرآف يُػَردِّد الكثَت منها 
عن سبع منها أٚتع عليها رجاؿ علم الكبلـ وسائر رجاؿ  ُب كثَت من آًّيتو، وسنتكلم

الدين وا١تفكروف والفبلسفة ا١تسلموف، وىي: اٟتياة، والعلم، واإلرادة، والقدرة، والسمع، 
والبصر، والكبلـ. وىذه ىي الصفات اليت جاء ُب القرآُف وصف هللا ا٠تالق هبا، وقد 

 (ٚٔ) :عليها على ىذا النحو تناو٢تا ابن رشد ابلتدليل

(: ٗٔ، ٖٔ)أ( نَػبَّو الكتاب على وجو الدِّاللة على العلم بقولو تعأب )سورة ا١تلك: 
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َوَأِسرُّوا قَػْوَلُكْم َأِو اْجَهُروا بِِو إِنَُّو َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر * َأاَل يَػْعَلُم َمْن َخَلَق َوُىَو اللَِّطيُف 
نية، وذلك أبفَّ ا١تصنوع بًتتيب أجزائو وموافقة ا٠ْتَِبَُت، والداللة ٧تدىا ىنا ُب اآلية الثا

ٚتيعها للمنفعة ا١تقصودة منو، يدؿُّ على أنَّو حدث عن صانع ٬تعل ما يصنع على ترتيب 
 ونظاـ يُؤدي إٔب الغاية ا١تقصودة منو؛ فَوَجب أف يكوف عا١تًا ضرورًة بو.

تَِّصًفا بصفة العلم ٬تب ٢تذا؛ أف يكوف خالق ىذا العآب احملكم ُب ترتيبو ونظامو مُ 
 اتصافًا دائًما ال ُب حاؿ دوف حاؿ.

ىكذا ينبغي ُب رأي ابن رشد أف يكوف االستدالؿ على إثبات صفة العلم هلل تعأب، 
استدالاًل ينفع للناس ٚتيًعا عامَّتهم وخاصتهم، وإف كاف ىؤالء ا٠تاصَّة ٯتتازوف ٔتعرفة أًبَّ 

 كل شيء ُخلق موافًقا للغاية ا١تقصودة منو.ٔتا ُب العآب من ترتيب ونظاـ، وأبفَّ  

 وأمَّا ما يقولو ا١تُتكلموف من أفَّ هللا يعلم حدوث األشياء بعلم قدًن؛ فإنَّو:

أواًل: ٓب يصرح بو الشرع، بل صرح ٓتبلفو وىو أفَّ هللا يعلم احملداثت حُت حدوثها، 
ُح اْلغَْيِب اَل يَػْعَلُمَها ِإالَّ ُىَو (: َوِعْنَدُه َمَفاتِ ٜ٘وُب ىذا جاء ُب القرآف )سورة األنعاـ: 

َواَل  َويَػْعَلُم َما ُب اْلبَػرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َورَقٍَة ِإالَّ يَػْعَلُمَها َواَل َحبٍَّة ُب ظُُلَماِت اأْلَْرضِ 
 َرْطٍب َواَل ًَّيِبٍس ِإالَّ ُب ِكَتاٍب ُمِبٍُت.

أف يكوف العلم ابحملَدث ُب وقت عدمو ووقت »يلزمو واثنيًا: إفَّ قوؿ ا١تُتكلمُت ىذا 
وجوده علًما واحًدا، وىذا أَمٌر غَت معقوؿ؛ إذ كاف العلم واجًبا أف يكوف اتبًعا للموجود، 
و١تَّا كاف ا١توجود اترة يُوجد فعبًل واترة يُوجد قوَّة، َوَجَب أف يكوف العلم اب١توجودين 

 (ٛٔ) إٔب آخر ما قاؿ.« وجوده ابلفعل.وقت  ٥تتلًفا؛ إذ كاف وقت وجوده ابلقوة غَت

والنَّتيجة ٢تذا وذاؾ كلو أف نكتفي هبذا ُب إثبات العلم هلل ُب رأي ابن رشد، وال 
نقوؿ إنو يعلم ما يكوف وما يفسد من ا١توجودات ال بعلم قدًن وال بعلم ٤ُتَْدٍث، فإفَّ ىذا 

، واٞتمهور ال يفهموف من العآَب ما تقتضيو أصوؿ الشرع، والقوؿ ٓتبلفو بدعة ُب اإلسبلـ
 ُب الواقع ا١تشاىد إال ىذا ا١تعٌت.
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)ب( وإذا كاف من ا١تشاىد أفَّ من شرط العلم ُب العآب أف يكوف حيِّا، وإذا كاف  
من شرط من يصدر عنو شيء من األشياء أف يكوف ُمريًدا لو وقادرًا عليو، كاف من 

 واإلرادة والقدرة.الطبيعي أف تثبت هلل تعأب صفات اٟتياة 

وكذلك ١تا كاف من شرط الصانع اٟتريِّ هبذا الوصف أف يكوف ُمدرًكا ١تا يصنعو 
بكل نوع من اإلدراؾ، وجب أف يكوف ا٠تالق، جل وعبل، ٝتيًعا بصَتًا، وإال ١تا كاف 
أكمَل ا٠تالقُت، و١تا استحق أف يكوف معبوًدا، ومن ٍب جاء ُب القرآف حكاية لقوؿ سيدان 

(: ًَّي أََبِت ٓبَ تَػْعُبُد َما اَل َيْسَمُع َواَل ٕٗم ا٠تليل عليو السبلـ ألبيو )سورة مرًن: إبراىي
ًئا.  يُػْبِصُر َواَل يُػْغٍِت َعْنَك َشيػْ

وينبغي أف نبَُلِحَظ أفَّ كل ذلك يتفق فيو فيلسوؼ قرطبة وعلماء الكبلـ، إالَّ أنَّو 
ؿ فضبًل َعمَّا تقدـ، أبهنا صفٌة قدٯتٌة ككل فيما ٮتتص بصفة اإلرادة ٬تُب االكتفاء أبف نقو 

الصفات اليت يتصف هبا هللا؛ إذ ال ٬توُز أف يتصف هبا وقتًا دوف وقت، وحااًل دوف حاؿ، 
وليس لنا بعد ىذا وذاؾ أف نبحث كما فعل رجاؿ علم الكبلـ، ىل يُريد هللا وجود 

 األشياء ا١تُحدثة إبرادة قدٯتة أو إبرادة ٤تدثة؟

كما يقوؿ ابن رشد، بدعة ُب الدين، وشيء ال يعقلو العلماء أنفسهم، ٍب إفَّ ىذا،  
ىو ال يُقنع اٞتمهور حىت من بلغ منهم رُتبة اٞتََدؿ، بل ينبغي أف يُقاؿ أبفَّ هللا ُمريٌد لكوف 
الشيء ُب وقت كونو وغَت مريد لكونو ُب غَت وقت كونو، كما قاؿ تعأب )سورة النحل: 

 نَا ِلَشْيٍء ِإَذا أَرَْداَنُه َأْف نَػُقوَؿ لَُو ُكْن فَػَيُكوُف.(: ِإ٪تََّا قَػْولُ ٓٗ

وُب اٟتقِّ كما يقوؿ ابن ُرشد أنَّو ليس ُب الشرع وصف إلرادة هللا ابلِقَدـ أو 
اٟتدوث، فا١تتكلموف حُت أاثروا ىذا البحث قد ا٨ترفوا عما أراد الشارع نفسو، وأتوا ُب 

ضبًل عن أفَّ دليلهم على ما زعموه من أفَّ هللا أوجد ما الشرع ٔتا ٓب أيذف بو هللا، وذلك ف
أوجد من األشياء إبرادة قدٯتة ٓب يسلم ٢تم، بل اثرت من أجلو اعًتاضات ٓب ٯُتكنهم 
دفعها، وليس أىوهَنا شأاًن ما يُقاؿ ٢تم: إذا كاف هللا يُريد إ٬تاد شيء ُب وقٍت ما إبرادة 

د بفعل قدًن أو بفعل ٤تدث؟ إنو إف قالوا إنو قدٯتة، فإذا جاء ىذا الوقت فوجد، ىل وج
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ُوجد بفعل قدًن فقد جوَّزوا إذف وجود احملدث بفعل قدًن، وىو أمٌر غَت معقوؿ، وإف 
 قالوا إنو وجد بفعل ٤ُتدث لزمهم أف يكوف ىناؾ إرادة ٤تدثة وىو غَت مذىبهم.

بن رشد ىذا، وسيجيء لذلك ٖتقيق وْتث ُب الفصل اآلٌب ا٠تاص اب١تعركة بُت ا
والغزإب، ولكن لنا أف نقوؿ اآلف إنو قد ٬تيب ا١تتكلموف عن ىذا االعًتاض أبفَّ اإلرادة 
صفة هلل، عملها أف ٗتصص ُب األزؿ الشيء الذي يوجد ُب الزماف أبف يوجد ُب وقت 
معُت ال غَته، وعلى شكل خاص ال غَته، ويكوف هللا دائًما ىو الفاعل وا١توجد للشيء، 

ة أف يوجد الشيء دائًما عن فاعل ىو هللا الذي أراد ُب القدـ أف يوجد ُب وتكوف النتيج
 زمن معُت وعلى شكل خاص معُت.

)جػ( وأخَتًا فيما ٮتتص ابالستدالؿ على ثبوت ىذا النوع من الصفات هلل تعأب،  
نعٍت صفات الكماؿ اليت ٬تب أف يتصف هبا، ٬تيء اٟتديث عن صفة الكبلـ، ويبدأ 

رؼ الكبلـ أبنو فعل يَُدؿُّ ا١تتكلم بو ا١تخاَطب على ما ُب نفسو، وىذا الفعل فيلسوفنا فيع
وإذا كاف ا١تخلوؽ الذي ليس بفاعل حقيقي »ُب اإلنساف يكوف بواسطة اللفظ، ٍب يقوؿ: 

يقدر على ىذا الفعل من جهة ما ىو عآٌب قادر، فكم ابٟتريِّ أف يكوف ذلك واجًبا ُب 
 يد هللا تعأب.يُر  (ٜٔ) «الفاعل اٟتقيقي.

ولكن كما يذكر ابن رشد أيًضا بعد ذلك، فرٌؽ بُت اإلنساف وهللا، إفَّ كبلـ اإلنساف 
يكوف ابللفظ يتلفظ بو كما ىو ا١تعروؼ ا١تشاىد، ولكن كبلـ هللا قد يكوف بواسطة 
ملك، أو قد يكوف وحيًا وإ٢تاًما، كما قد يكوف بواسطة لفظ ٮتلقو هللا ُب ٝتع من 

(: لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء، ٔ٘كليم، وإٔب ىذا كلو أشار هللا بقولو )سورة الشورى: يصطفيو ابلت
(: َوَما َكاَف لَِبَشٍر َأْف يَُكلَِّمُو هللُا ِإالَّ َوْحيًا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َأْو ٚٔوقولو )سورة النحل: 

يّّ َحِكيٌم، ويُريد بقولو: َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب، يُػْرِسَل َرُسواًل فَػُيوِحَي إبِِْذنِِو َما َيَشاُء إِنَُّو َعلِ 
الكبلـ الذي يكوف بواسطة األلفاظ ٮتلقها ُب نفس كليمو، وتلك ىي اٟتالة اليت خص هبا 

 موسى عليو السبلـ.

ىكذا يرى فيلسوؼ األندلس أفَّ هللا متكلم هبذا ا١تعٌت، وإبحدى ىذه الطرؽ 
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ّب هللا ُمتكلًما حقِّا برسوؿ يرسلو إٔب من يصطفيو من الثبلث، ولكن لنا أف نقوؿ: ىل يُعت
خلقو، أو إب٢تاـ يُلقيو ُب ذىنو فينكشف لو بو ا١تعاين اليت يُريدىا هللا تعأب، أو أبلفاظ 
ٮتلقها ُب ٝتعو؟ أو أفَّ األؤب أف نقوؿ أبفَّ ىذا الرسوؿ عندما ينطق أبلفاظ تعّبِّ عن مراد 

يكوف ىو ا١تتكلم؛ ألنو فعل فعبًل قاـ بذاتو  -تلك اٟتاالت الذي عرَّفو ْتالة من  -هللا 
 ونفسو، ال هللا الذي ٓب يقم بذاتو شيء من األلفاظ اليت نطق هبا الرسوؿ.

 وُب اإلجابة عن ىذا التساؤؿ ٧تُد فيلسوفنا يلِمس ١تًسا رفيًقا، إال أنو واضح سديد،
 ليا، نعٍت هبا مشكلة القرآف أىومشكلة خطَتة كانت فًتة من الزمن من سياسة الدولة العُ 

 ٥تلوؽ أـ غَت ٥تلوؽ، ىذه ا١تشكلة اليت أاثرىا ا١تعتزلة وا١تأموف ُب عنفواف الدولة العباسية
 ُب أوائل القرف الثالث ا٢تجري، كما ٧تده يقف من ىذه ا١تشكلة موقًفا وسطًا بُت ا١تعتزلة

 واألشاعرة.

تكلًما على وجهُت: الكبلـ األزٕب الذي ُب وذلك أبفَّ ابن ُرشد يرى أفَّ هللا يعتّب مُ 
واأللفاظ اليت تدؿ على ىذا الكبلـ النفسي كالقرآف واليت ىي ٥تلوقة هلل  (ٕٓ)نفسو،

نفسو ال لبشر من خلقو؛ ولذلك يكوف القرآف إذا أُريد بو الكبلـ النفسي قدٯتًا غَت 
نسمعها كاف حاداًث ٥تلوقًا  ٥تلوؽ كما يقوؿ األشاعرة، وإذا أُريد بو األلفاظ اليت نقرؤىا و 

 كما يقوؿ ا١تعتزلة.

ىذا؛ والذي دعا األشاعرة إٔب موقفهم ىذا ىو اعتقادىم أف ا١تُتكلم ىو من يقـو 
الكبلـ بذاتو، فإذا كاف هللا متكلًما ابلقرآف الذي نقرؤه ونسمعو، والذي ألفاظو ٥َتُْلوقة 

دث؛ و٢تذا ٓب يثبتوا هلل إال الكبلـ النفسي َحاِدثَة ِمنَّا إبذنو تعأب، كانت ذاتو ٤تبلِّ للحوا
القدًن فقط، وا١تعتزلة يروف أفَّ الكبلـ ليس إال ما فعلو ا١تتكلم، أو بعبارة ُأخرى يشًتطوف 
ُب ا١تتكلم أف يكوف فاعبًل للكبلـ؛ و٢تذا أنكروا الكبلـ النفسي، وقالوا أبفَّ الكبلـ ىو 

ن ال يلزمهم مع ىذا أف تكوف ذات هللا اللفظ فقط، فكاف القرآف عندىم ٥تلوقًا، ولك
 ٤تبلِّ للحوادث؛ ألفَّ اللفظ من حيث ىو ِفْعل ليس من شرطو أف يقـو بفاعلو.

وىكذا، كما يقوؿ ابن رشد ٧تد ُب قوؿ كلٍّ من ىاتُت الفرقتُت جزًءا من اٟتق وآخر 
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 من الباطل، وأفَّ اٟتق ىو اٞتمع بينهما كما رأينا.

ببحث صفات الكماؿ الواجبة هلل واالستدالؿ عليها، يرى  )د( وأخَتًا فيما يتعلق
ا زائدة أو غَت زائدة على ذاتو تعأب كما فعل ا١تتكلموف  ابن رشد أنَّو ال ٬توز البحث ُب أهنَّ
من األشاعرة وا١تعتزلة، فإفَّ الكبلـ ُب ذلك بدعة وبعيد عن مدارؾ اٞتمهور وأفهامهم، 

 وقد يُضلهم بدؿ أف يرشدىم.

بعلم  فَّ اأَلَشاِعَرة يروف أفَّ ىذه الصفات صفات زائدة على الذات، فاهلل عآبٌ وذلك أب
جسم؛  زائد على ذاتو، ومريد إبرادة زائدة على ذاتو، وىكذا، ويلزمهم على ىذا أف ا٠تالق

يلزمهم إف  ألنو يكوف ىناؾ صفة وموصوؼ وحامل و٤تموؿ، وىذه ىي حاؿ اٞتسم، أو
الذين زعموا أفَّ  بنفسها ال ابلذات، القوؿ آب٢تة متعددة، كالنَّصارىقالوا أبفَّ الصفات قائمة 

فهو قوؿ بعيد عن  األقانيم ثبلثة. أمَّا ما يقولو ا١تعتزلة من أفَّ الذات والصفات شيء واحد،
 الصفات. ا١تعارؼ األؤب، فإنو يظن أف العلم مثبًل غَت العآب، وىكذا ابقي

ِو ما فعل األشاعرة وا١تعتزلة بدعًة وبعيًدا عن وإذا كاف الكبلـ ُب الصفات على ٨ت
مقصد الشرع، وقد يُؤدي إٔب إضبلؿ اٞتمهور، فينبغي إذف أف يعلم اٞتمهور من أمر ىذه 
الصفات ما َصرَّح بو الشرع فقط، وىو االعًتاؼ بوجودىا وثبوهتا هلل دوف تفصيل األمر 

 ور ُب ىذا يقُت أصبًل.فيها ذلك التفصيل، فإنو ليس ٯُتكن أف ٭تصل عند اٞتمه

ىكذا يقوؿ فيلسوؼ األندلس ُب آخر ْتث الصفات الواجبة هلل تعأب، واٞتمهور 
ىم من ٓب يكونوا من أىل الّبىاف وإف كانوا من رجاؿ علم  -كما عرفنا من قبل   -ُب رأيو 
 الكبلـ.

 عيَا اهلل تيزُٓ جيب اليت الصفات ىفٕ( 5) 

بلث صفات يتنزه هللا عنها، وىي: ا١تماثلة أو ُعٍت فيلسوؼ األندلس ابلكبلـ عن ث
 (ٕٔ) ا١تشاهبة لشيء من ا١تخلوقات، اٞتسمية، الكوف ُب جهة:

)أ( ليس لنا أف نتوىَّم من كوف هللا حيِّا، عا١تًا، ُمريًدا، قادرًا، ٝتيًعا، بصَتًا، ُمتكلًما، 
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لق وا١تخلوؽ ٦تاثلة ومن أفَّ اإلنساف نفسو لو حظ من كلٍّ من ىذه الصفات، أفَّ بُت ا٠تا
أو مشاهبة ما، فإنو ال ٦تاثلة أو مشاهبة بُت ا٠تالق وأحد من خلقو، وإنو منزه عن ٚتيع 

 صفات النقص.

والقرآف نفسو اشتمل على آًّيت كثَتة جدِّا فيها دالالت على ذلك بصفة عامة، 
ِلِو َشْيٌء وقولو (: لَْيَس َكِمثْ ٔٔولكن أبْينها ُب نفي ا١تماثلة قولو تعأب )سورة الشورى: 

(: أََفَمْن ٮَتُْلُق َكَمْن اَل ٮَتُْلُق وىذه اآلية ىي برىاف ما جاء ُب األؤب ٚٔ)سورة النحل: 
 من نفي ا١تَُماثلة، وإال كاف ا٠تالق لكل شيء كمن ال ٮتلق شيئًا ما.

وإذف، فاهلل تعأب منزه عن كل صفة من صفات النقص اليت نراىا تعًتي اإلنساف، 
، والنسياف والغفلة، وا٠تطأ. فكل ىذا وما إليو بسبيل منفيّّ عن وذلك كا ١توت، والنـو

ا٠تالق جبل وعبل، وقد َصرََّح القرآُف بذلك ُب أكثر من آية: َوتَػوَكَّْل َعَلى اْٟتَيِّ الَِّذي اَل 
ذلك كلو ٦تا ىو  إٔب غَت ٯَتُوُت، اَل أَتُْخُذُه ِسَنٌة َواَل نَػْوـٌ، اَل َيِضلُّ َريبِّ َواَل يَػْنَسى،

 (ٕٕ)معروؼ.

وإفَّ العقل نفسو كما يذكر فيلسوفنا يقضي بنفي صفات النَّقص ىذه وأمثا٢تا عن 
على أفَّ هللا قد (ٖٕ)ا٠تالق، وإال ١تا بقي العآب حىت اآلف موجوًدا ال يعًتيو فساد أو اختبلؿ،

 ٯُتِْسُك السََّماَواِت (: ِإفَّ هللاَ ٔٗأشار إٔب ىذا أيًضا ُب القرآف إذ يقوؿ )سورة فاطر: 
 َواأْلَْرَض َأْف تَػُزواَل َولَِئْن زَالََتا ِإْف أَْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد ِمْن بَػْعِدِه.

)ب( وإذا كاف األمر صار سهبًل ابلنِّسبة إٔب نفس ا١تسائلة، أي: ببل خبلؼ من  
عأب، وىنا أحد من رجاؿ علم الكبلـ، فإنو ليس كذلك ُب صفة اٞتسمية ابلنسبة هلل ت

إنو من البُتِّ من أمر الشرع أهنا )أي: »يبدأ ابن رشد اٟتديث عن ىذه ا١تشكلة بقولو: 
صفة اٞتسمية( من الصفات ا١تسكوت عنها، وىي إٔب التصريح إبثباهتا ُب الشرع أقرب 
منها إٔب نفيها، وذلك أفَّ الشرع قد َصرَّح ابلوجو واليدين ُب غَت ما آية من الكتاب 

وىذه اآلًّيت قد تُوىم أفَّ اٞتسمية ىي لو من الصفات اليت فَضل فيها ا٠تالق  العزيز،
ا١تخلوؽ، كما فَضلو ُب صفة الُقْدرة واإلرادة وغَت ذلك من الصفات اليت ىي مشًتكة 
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بُت ا٠تالق وا١تخلوؽ، إال أهنا ُب ا٠تالق أًبُّ وجوًدا؛ و٢تذا صار كثَت من أىل اإلسبلـ إٔب 
ىذا اٟتنابلة وكثَت ٦تن الق أنو جسم ال يشبو سائر األجساـ، وعلى أف يعتقدوا ُب ا٠ت

 (ٕٗ) «تبعهم.

ولكن فيلسوؼ األندلس أبعُد بفلسفتو من أف يذىب إٔب أف هللا تعأب جسم على 
أفَّ الواجب ُب ىذه  -كما ذكر بعد ما تقدـ نقلو عنو آنًفا   -أي وجو كاف، غَت أنو يرى 

ج الشرع؛ فبل ُيَصرَّح فيها بنفي أو إثبات، و٬تاب من سأؿ الصفة أف ٬ُترى فيها على منها 
ُب ذلك من اٞتمهور بقولو تعأب: لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَِّميُع اْلَبِصَُت، ويُنهى عن ىذا 

 السؤاؿ.

وفيلسوفنا حُت يُوِجُب السكوت عن نفي صفة اٞتسمية وإثباهتا، يصُدر ُب رأيو ىذا 
رىا، إنَّو يرى أفَّ إدراؾ ىذا ا١تعٌت ليس ُب طاقة اٞتمهور، بدليل عن أسباب ٢تا تقدي

الطريق اليت سلكها ا١تُتكلموف ُب نفيها، وىي مع ىذا ليست بُرىانية، وألفَّ اٞتمهور يروف 
أفَّ ا١توجود ىو ا١تتخيَّل واحملسوس وأفَّ ما ليس كذلك فهو عدـ، فإذا قيل ٢تم أبفَّ هللا 

، وألنَّو ١تا ُصّرِح بنفي  ليس جسًما ٓب يستطيعوا تصوره وصار عندىم من قبيل ا١تعدـو
اٞتسمية عرضت ُب الشرع شبهات وشكوؾ كثَتة فيما جاء ُب القرآف واٟتديث خاصِّا 
برؤية هللا، ونزولو إٔب السماء الدنيا كل ليلة ٚتعة، و٣تيئو يـو اٟتشر بُت ا١تبلئكة، ونزوؿ 

 (ٕ٘) روح إليو، إٔب كثَت من ٨تو ىذا.وال الوحي عنو من السماء، وصعود ا١تبلئكة

وُب رأيو أنو حينئذ، أي إذا ُصّرِح بنفي اٞتسمية عن هللا تعأب، كاف ال بد من أحد 
أمرين: إما أتويل ىذه النصوص كلها، فتتمزؽ الشريعة وتبطل اٟتكمة ا١تقصودة منها، 

 بعلمها، وىذا إبطاؿ وإمَّا أف يُقاؿ إفَّ ىذه النصوص من ا١تتشاهبات اليت استأثَر هللاُ 
للشريعة و٤تٌو ٢تا من النفوس، ىذا إٔب أفَّ الدَّالئل اليت احتج هبا ا١تؤّوِلوف ٢تذه األشياء  

 (ٕٙ) كلها ليست بُرَىانِيَّة، وإٔب أفَّ الناس أميل إٔب التصديق بظواىر النصوص.

لنصوص ىذا ىو رأي ابن رشد ُب ا١تشكلة، وُب أنو ال ٬توز أف نؤوِّؿ كل تلك ا
لؤلسباب اليت أشران إليها، وىنا نرى من البلـز أف نُشَت إٔب رأي إماـ كبَت من األشاعرة 
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يُشَت إٔب ابن رشد نفسو كثَتًا، نعٍت إماـ اٟترمُت اٞتويٍت من أعياف ا١تتكلمُت ُب القرف 
 ا٠تامس ا٢تجري.

والوجو صفات يقوؿ إماـ اٟترمُت ما نصو: ذىب بعض أئمتنا إٔب أفَّ اليدين والعينُت 
زائدة للرب تعأب، والسبيل إٔب إثباهتا السمُع دوف قضية العقل، والذي َيِصحُّ عندان ٛتل 
اليدين على القدرة، وٛتل العينُت على البصر، وٛتل الوجو على الوجود، ومن أثبت ىذه 
الصفات السمعية وصار إٔب أهنا زائدة على ما دلت عليو دالالت العقوؿ، استدؿ بقولو 

( ُب توبيخ إبليس إذ امتنع عن السجود: َما َمنَػَعَك َأْف َتْسُجَد ِلَما ٘ٚأب )سورة ص: تع
( متحداًث عن سفينة نوح عليو السبلـ: َٕتِْري َٗٔخَلْقُت بَِيَديَّ وقولو )سورة القمر: 

: ( متحداًث عن بقائو وحده بعد عدـ العآب يـو القيامةٕٚأبَِْعيُِنَنا، وقولو )سورة الرٛتن: 
َقى َوْجُو رَبَِّك  .َويَػبػْ  (ٕٚ) ُذو اْٞتبََلِؿ َواإْلِْكَراـِ

وُب كل ىذه اآلًّيت يؤوِّؿ إماـ اٟترمُت ىذه األلفاظ ٔتا ال ٬تعلها تدؿُّ على إثبات 
صفة جسمية هلل تعأب، كما يؤوِّؿ ما يُؤدي بظاىره إٔب ذلك من اآلًّيت واألحاديث 

الفجر اليت تقوؿ: َوَجاَء رَبَُّك َواْلَمَلُك َصفِّا  من سورة ٕٕاأُلخرى، ومن ىذا اآلية رقم 
 َصفِّا، ويرى أف اجمليء ىنا معناه ٣تيء أمر هللا وحكمو.

ينزؿ هللا تعأب إٔب السماء »وِمن ىذا أيًضا حديث النزوؿ ا١تشهور الذي جاء فيو: 
و؟ ىل الدنيا كل ليلة ٚتعة ويقوؿ: ىل من اتئب فأتوَب عليو؟ ىل من مستغفر فأغفَر ل

ّتعل ا١تراد منو نزوؿ « نزوؿ هللا»فإنو يؤوِّؿ ُب ىذا اٟتديث  (ٕٛ)«من داٍع فأستجيَب لو؟
 (ٜٕ) مبلئكتو ا١تقربُت.

إننا نَرى بعد ذلك أفَّ من السهل أتويل تلك النصوص و٨توىا ٔتا يبعدىا عن إيهاـ 
الُّبىاف إدراؾ اٞتسمية هلل سبحانو وتعأب دوف أي عناء، وأنو ُب طاقة من ليس من أىل 

ىذه التآويل واالقتناع هبا؛ و٢تذا ال نَدري كيف ٓب يرَض ابن رشد ىذه التآويل اليت يعرفها 
واليت تنفي عن هللا تعأب توىم اتصافو ابٞتسمية، وٓتاصَّة أنو ابعتباره فيلسوفًا يبعد هللا 

 ٘تاًما عن كل ما يُوىم اٞتسمية.
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أف اٞتمهور لن ينتهي عن التساؤؿ عما ومهما يكن فإفَّ فيلسوؼ األندلس يعرؼ 
أف ٬ُتابوا ّتواب »ىو هللا، ولن يقنعهم أف يُقاؿ إنو موجود وليس كمثلو شيء؛ و٢تذا يرى 

الشَّرع فُيقاؿ: إنو نور، فإنو الوصف الذي وصف بو هللا نفسو ُب كتابو العزيز، فقاؿ تعأب 
ُب اٟتديث ملسو هيلع هللا ىلص ِض، وهبذا وصفو النّب (: هللُا نُوُر السََّماَواِت َواأْلَرْ ٖ٘)سورة النور: 

 (ٖٓ) «الثابت، فإنَّو جاء أنو قيل لو عليو السبلـ: ىل رأيَت ربَّك؟ قاؿ: نوٌر أىن أراه!
وٓتاصة كما يذكر أيًضا ابن رشد بعد ما تقدـ، والنور ٬تتمع فيو أنو ٤تسوٌس تعجز 

من ا١توجود أنَّو األبصار واألفهاـ عن إدراكو مع أنَّو ليس جسًما، واٞتمهور يفهم 
احملسوس، وأيًضا فالنور أشرؼ احملسوسات؛ فوَجَب أف ٯُتثل بو أشرؼ ا١توجودات وىو 

 هللا تعأب.

ىكذا يرى ابن رشد أنو ٔتا ذىب إليو ُب صفة اٞتسمية صاف الشرع عن الشكوؾ، 
وٚتع بُت اآلًّيت واألحاديث، وجعل إٯتاف اٞتمهور ُب أمن من الشبهات. على أفَّ إماـ 

ٟترمُت يؤوِّؿ آية النور أبفَّ ا١تُراد منها ىو أفَّ هللا ىادي أىل السماوات واألرض، ٍب ا
َتٍم إٔب اإلسبلـ القوَؿ أبفَّ نور السماوات واألرض ىو اإللو.  (ٖٔ) يقوؿ: وال يستجيز ُمنػْ

د وأخَتًا من اإلنصاؼ البن رشد أف نُؤكد ىنا أنَّو ال ينبغي أف نفهم ٦تا تَػَقدَّـ أنو يعتق
أفَّ هللا تعأب نور، ولكنَّو فقط يرى أفَّ ذلك أنسب وأصلح ما ٬ُتَاب بو اٞتمهور حُت 
يسألوف عن هللا ما ىو؟ وأنَّو من ا٠تَت عدـ البحث ُب صفة اٞتسمية إثبااًت أو نفًيا، فإفَّ 

 ىذا يُؤدي إٔب البحث فيما تعجز العقوُؿ عن فهمو، أي: عن طبيعة هللا مثبًل.

ت صفة اٞتسمية من الصفات اليت سكت عنها الشرع؛ فلم يثبتها أو )جػ( وإذا كان
أقرب إٔب إثباهتا من نفيها، فهل األمر   -كما يقوؿ ابن رشد   -ينِفها كما رأينا، وإف كاف 

كذلك عند فيلسوؼ األندلس ُب ىذه الصفة اأُلخرى، أي: كوف هللا تعأب ُب جهة، أـ 
 ماذا يرى؟

أفَّ ىذه الصفة ٓب يزؿ أىل الشريعة من أوَّؿ األمر »نا ىنا ٧تد ابن ُرشد يُػؤَكِّد ل
يثبتوهنا هلل سبحانو حىت نفْتها ا١تُعتزلة، ٍب تبعهم على نفيها ُمتأخرو األشعرية كأيب ا١تعإب 
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وال عجب ُب ىذا كما يقوؿ، فإفَّ ظواىر الشرع كلها من « ومن اقتدى بقولو.« اٞتويٍت»
(: يَُدبُِّر اأْلَْمَر ٘مثل قولو تعأب )سورة السجدة:  القرآف واٟتديث تقتضي إثبات اٞتهة،

سورة ِمَن السََّماِء ِإَٔب اأْلَْرِض ٍبَّ يَػْعُرُج إِلَْيِو ُب يَػْوـٍ َكاَف ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ٦تَّا تَػُعدُّوَف، وقولو )
ُتْم َمْن ُب ٙٔلك: (: تَػْعُرُج اْلَمبَلئَِكُة َوالرُّوُح إِلَْيِو، وقولو )سورة ا١تٗا١تعارج:  (: أَأَِمنػْ

 السََّماِء، ومثل حديث نزوؿ هللا تعأب إٔب السماء الدنيا ليلة كل ٚتعة.

اليت إْف ُسلِّط التأويُل عليها عاد الشرع  »إٔب غَت ذلك كلو من اآلًّيت واألحاديث 
الشرائع كلها  كلو مؤوَّاًل، وإف قيل إهنا من ا١تتشاهبات عاد الشرع كلو ُمتشاهبًا؛ وذلك ألفَّ 

مبنية على أفَّ هللا ُب السماء، وأفَّ منو تنزؿ ا١تبلئكة ابلوحي إٔب النبيُت، وأفَّ من السماء 
حىت قرب من ِسْدرة ا١تنتهى، وٚتيع اٟتكماء ملسو هيلع هللا ىلص نزلت الكتب، وإليها كاف اإلسراء ابلنَّّب 

 (ٕٖ) «قد اتفقوا على أفَّ هللا وا١تبلئكة ُب السماء كما اتفقت ٚتيع الشرائع.

وإذا كاف األمر كذلك، فِلَم إذف نفى ا١تعتزلة ومتأخرو األشاعرة الكوف ُب جهة عن 
هللا سبحانو؟ إهنم صاروا إٔب ىذا ألفَّ الكل متفق على أفَّ هللا ليس ّتسم، وإف كاف ابن 
رشد ال يرى التصريح بذلك للجمهور كما عرفنا، واعتقد نُفاة اٞتهة أفَّ إثباهتا يُوجب 

١تكاف، وإثبات ا١تكاف يُوجب إثبات اٞتسمية، فلذلك اشتدوا ُب التدليل على إثبات ا
 (ٖٖ) نفي اٞتهة عن هللا سبحانو وتعأب.

ولكنَّ فيلسوؼ قُرطبة ال يَػَرى ُب إثبات اٞتهة ىذا ا٠تطر؛ ألفَّ اٞتهة كما يقوُؿ غَت 
سم الستِّ إنو يرى أفَّ اٞتهة ال تكوف غَت واحد من أمرين: سطوح اٞت (ٖٗ)ا١تكاف،

ا١تُحيطة بو، وىي ليست مكااًن للجسم أصبًل، أو سطوح األجساـ ا١تُحيطة بو اليت تعتّب 
مكااًن لو، مثل سطوح ا٢تواء ا١تُحيطة ابإلنساف، وسطوح الفلك احمليطة اب٢تواء واليت ىي 

 مكاف لو، وىكذا كل األفبلؾ بعضها ٤تيط ببعض ومكاف لو.

د خارَج سطح الفلك ا٠تارج جسٌم آخر، وإال لكاف وقد قاـ الُّبىاف أنَّو ال يُوج
خارَج ىذا اٞتسم جسم آخر، وٯتر األمر ىكذا إٔب غَت هناية؛ فإذا قاـ الّبىاف بعد ذلك 
على وجود موجود ُب ىذه اٞتهة اليت ال ٯتكن أف يكوف فيها اٞتسم، فواجب أف يكوف 
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العلـو النظرية  إنو قد تبُت ُبغَت جسم، وليس للخصـو أف يقولوا إفَّ خارج العآب خبلء، ف
 (ٖ٘)امتناع ا٠تبلء.

وىذا ا١توضع ليس ٔتكاف وال ٭تويو زماف، وقد قيل ُب اآلراء القدٯتة والشرائع الغابرة 
كما يقوؿ ابن رشد   -إنو مسكن الروحانيُت، يريدوف هللا تعأب وا١تبلئكة، فإف كاف ىا ىنا 

من ا١توجود احملسوس إٔب اٞتزء موجود ىو أشرؼ ا١توجودات، فواجب أف يُنسب  -
 (ٖٙ) األشرؼ وىو السماوات، وىذا كلو يظهر على التماـ للعلماء الراسخُت ُب العلم.

فقد ظهر لك من ىذا أفَّ إثبات »وٮتتم ابن ُرشد كبلمو ُب ىذا بقولو بعد ما تقدـ: 
طاؿ ىذه اٞتهة واجب ابلشرع والعقل، وأنَّو الذي جاء بو الشرع وانبٌت عليو، وأفَّ إب

القاعدة إبطاؿ للشرائع، وأفَّ وجو الُعسر ُب تفهيم ىذا ا١تعٌت مع نفي اٞتسمية ىو أنو 
 «ليس ُب الشاىد مثاؿ لو.

ىذا، وقد رأى فيلسوفنا ىنا أف ُيصرح إبثبات اٞتهة، على حُت أنَّو َأوَجَب ُب صفة 
لى نُفاة اٞتهة ال اٞتسمية عدـ التصريح إبثباهتا أو نفيها؛ ألفَّ الشبهة اليت أوجبت ع

يتفطن اٞتمهور ٢تا، فبل ضرر إذف ُب إثباهتا بل الضرر ُب نفيها وأتويل كل النصوص 
 الدالة عليها.

 اهلل رؤٓ٘( 6) 

وىذه ا١تَسألة ٦تا اشتد فيو ا٠تبلؼ بُت ا١تُتكلمُت، وىي تتصل اتصااًل وثيًقا ٔتسأليت 
ابإلشارة إٔب رأي  -رشد كما فعل ابن   -اٞتسمية والكوف ُب جهة، وسنكتفي فيها 

 ا١تُعتزلة ورأي األشاعرة، ٍب ننتهي إٔب بياف رأي فيلسوفنا فيها.

إفَّ كبلِّ من ىاتُت الفرقتُت ترى أفَّ هللا ليس ّتسم، ونتيجًة ٢تذا ال يكوف ُب جهٍة ما، 
وإال كاف ُب مكاف فكاف جسًما، وكل ذلك تقدـ بيانو؛ فا١تعتزلة ْتكم ا١تنطق رأوا لذلك  

(: اَل تُْدرُِكُو ٖٓٔأف هللا تعأب ال ٕتوز رؤيتو، واستشهدوا بقولو تعأب )سورة األنعاـ: كلو 
اأْلَْبَصاُر، وجهدوا ُب أتويل اآلًّيت اأُلخرى اليت قد تدؿ على جواز الرؤية، وعملوا على 

 (ٖٚ) ا أخبار آحاد فبل تفيد العلم.رد االستدالؿ ٔتا يدؿ من األحاديث على جوازىا أبهنَّ 
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وإذا رجعنا إٔب ما حكاه عنهم إماـ اٟترمُت ُب ىذه ا١تسألة، وجدالو معهم وردِّه 
م ٭تتجوف  م يذىبوف إٔب أفَّ هللا ال يُرى ابٟتواس وال بغَتىا، وأهنَّ عليهم فيها، نرى أهنَّ
١تذىبهم أبفَّ رؤية هللا لو كانت جائزة لرأيناه اآلف مع انتفاء ا١توانع من الرؤية ا١تمكنة، وأف 

١ترئي ٬تُب أف يكوف ُب جهة مقابلة للرائي، ومن ا١تُستحيل ُب حق هللا تعأب أف يكوف ُب ا
جهة، ٍب ىم ٭تتجُّوف فضبًل عن ذلك كلو بقولو تعأب: اَل تُْدرُِكُو اأْلَْبَصاُر، وبقولو )سورة 

( حكاية لطلب موسى عليو السبلـ مَن هللا أف يسمح لو أبف يراه: َربِّ ٖٗٔاألعراؼ: 
مَّا ين أَْنظُْر إِلَْيَك قَاَؿ َلْن تَػرَاين َوَلِكِن اْنظُْر ِإَٔب اْٞتََبِل فَِإِف اْستَػَقرَّ َمَكانَُو َفَسْوَؼ تَػرَاين فَػلَ أَرِ 

 َٕتَلَّى رَبُُّو لِْلَجَبِل َجَعَلُو دَكِّا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا فَػَلمَّا َأفَاَؽ قَاَؿ ُسْبَحاَنَك تُػْبُت إِلَْيَك َوَأانَ 
 (ٖٛ) َأوَُّؿ اْلُمْؤِمِنَُت.

ذلك ىو موقف ا١تعتزلة: نَػْفٌي مطلق ٞتواز الرؤية، تطبيًقا ١تذىبهم ُب نفي اٞتسمية 
 واٞتهة عن هللا سبحانو وتعأب.

أمَّا األشاعرة: فقد راموا أمرًا عسَتًا، وىو اٞتمع بُت نفي اٞتسمية واٞتهة عن هللا 
ا  -ابن رشد كما يرى   -وبُت جواز أف يُرى، فلجئوا  إٔب حجج سوفسطائية تُوىم أهنَّ

صحيحة وىي كاذبة، ويكفينا ىنا أف نُشَت إٔب رأي إماـ اٟترمُت اٞتويٍت الذي انقشو 
 فيلسوفنا نفسو.

اتفق أىل اٟتق على أفَّ كل موجود ٬توز أف يُػَرى، »إفَّ إماـ اٟترمُت يُؤكِّد لنا أَنَّو قد 
وٓب يبَق عليو بعد ىذا ا١تبدأ ( ٜٖ) «و الوجود.وا١تصحح لكوف الشيء ْتيث أف يدَرؾ ى

ليثبت جواز رؤية هللا، إال أف يقوؿ أبفَّ هللا موجود فيجوز لذلك أف يُػَرى، ٍب أخذ بعد 
ذلك يُناقش حجج ا١تعتزلة، وأيٌب ُب مقابلها ابألدلة من القرآف واٟتديث اليت يراىا تدؿ 

 على جواز رؤية هللا وأهنا ستكوف ُب اٞتنة.

من الضروري بعد ىذا أف أنٌب بنص اٟتجة اليت يرى إماـ اٟترمُت وجوب  ونرى
إذا تقرر »االرتكاز عليها إلثبات جواز رؤية هللا، وىي حجة ٠تصها ابن رشد قاؿ: 

بضرورة العقل أفَّ اإلدراؾ )لعلو يريد اإلدراؾ ابلرؤية( ال يتعلق إال ابلوجود، فإذا رُئي 
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وىذا  جود، كما إذا رُئي جوىر لـز ٕتويز رؤية كل جوىر،موُجود لَِزـَ ٕتويز رؤية كل مو 
 (ٓٗ) قاطع ُب إثبات ما نبغيو.

وىذا كلو »وابن رشد بعد أف ٠تص ىذه اٟتجة ُب إثبات جواز رؤية هللا تعأب، قاؿ: 
ٍب أخذ يُعلل ْتق أبنو لو كاف البصر مثبًل إ٪تا يدرؾ ذوات األشياء،  (ٔٗ) «ُب غاية الفساد.

ليت تدرؾ بو؛ ١تا أمكنو أف يُفرؽ بُت األبيض واألسود؛ ألفَّ األشياء ال تفًتؽ ال أحوا٢تا ا
ابلشيء الذي تشًتؾ فيو، و١تا كاف ٟتاسة البصر أيًضا إدراُؾ فصوؿ األلواف، وال ٟتاسة 
السمع إدراؾ فصوؿ األصوات، وىكذا سائُر اٟتواس، ولكانت ُمْدركات اٟتواس واحدة 

ركو حاسة وما تدركو حاسة أخرى؛ ٍب ٮتتم ىذا النقد بقولو: ابٞتنس، ال فرؽ بُت ما تُد
 «وىذا كلو ُب غاية ا٠تروج عما يعقلو اإلنساف.»

  -ىذا، والذي أدى األشاعرة إٔب ىذه اٟتَتة واللجوء إٔب مثل ىذه األقاويل ىو 
التصريح ُب الشرع ٔتا ٓب أيذف بو هللا ورسولو من نفي  -كما يذكر فيلسوؼ األندلس 

ة ابلنسبة للجمهور، وذلك أنَّو من العسَت أف ٬تمع ُب اعتقاد واحد أفَّ ىا ىنا اٞتسمي
موجوًدا ليس ّتسم وأنو مرئي ابألبصار؛ ألفَّ مدارؾ اٟتواس ىي ُب األجساـ أو أجساـ؛ 
ا ولذلك رأى قوـٌ أفَّ ىذه الرؤية ىي مزيد علم ُب ذلك الوقت )أي: ُب اٞتنة(، وىذا أيضً 

 (ٕٗ) للجمهور. ال يليق اإلفصاح بو

والنتيجة ٢تذا كلو: أفَّ فيلسوفنا يرى ُىنا كما ُب مسائل ُأخرى كثَتة، أنَّو مىت ُأخذ 
الشرع على ظاىره ُب صفات هللا ٓب تعرض ىذه الشبهة وال غَتىا، فقد وصف هللا نفسو 

ة كما نرى أبنَّو نور، وجاء ُب اٟتديث أفَّ لو حجااًب من النور، وأفَّ ا١تؤمنُت يرونو ُب اآلخر 
الشمس، وىذا كلو مىت ُأخذ بظاىره ال يكوف مثارًا ألي شبهة، ال عند العلماء الذين 

 عرفوا ابلّبىاف أفَّ ىذه اٟتاؿ مزيد علم، وال عند اٞتمهور الذي يقنع ابلفهم اليسَت.

وإذا ُصّرِح للجمهور أفَّ تلك اٟتالة مزيد علم، شكُّوا ُب الشريعة ونصوصها وكفَّروا 
٢تم هبا، فمن خرج عن منهاج الشرع ُب ىذه األشياء فقد ضل سواء السبيل؛  ا١تصرح

إانَّ معشَر ملسو هيلع هللا ىلص: »و٢تذا ٬تُب أف ٧تعل لكل طبقة من النَّاس تعليًما خاصِّا كما قاؿ الرسوؿ 
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وإذف رؤية هللا معٌت « األنبياء أُمران أف نُػْنزؿ الناس مناز٢تم، وأف ٩تاطبهم على قدر عقو٢تم.
ض فيو شبهة إذا أخذ الشرع على ظاىره ُب حق هللا تعأب، يعٍت إذا ٓب ظاىر، وال يعر 

 (ٖٗ) صرح بنفي اٞتسمية وال إبثباهتا.ي

 الرسل بعج٘( 5) 

إفَّ إثبات النبوات والرِّساالت اإل٢تية للبشر من أعظم أركاف الدين؛ و٢تذا نرى 
الّبا٫تة الذين علماء الكبلـ ٮتصصوف َمكااًن لذلك ُب مؤلفاهتم؛ وذلك لَتدوا على 

يُنكروف بعثة الرُّسل عقبًل؛ إذ ٬تدوف ُب العقل اإلنساين غُْنية عن الوحي اإل٢تي إٔب ُرسل 
 (ٗٗ) ىذا ُمستحيبًل ٟتجج ٭تتجوف هبا.من الَبشر، ويروف 

أبفَّ »ورجاؿ علم الكبلـ يُدللوف على جواز أْف يُرسل هللا رسبًل من خلقو إٔب خلقو 
اليت ٯتتنع وقوعها ألعياهنا، كاجتماع الضدين وانقبلب  ذلك ليس من ا١تُستحيبلت

األجناس )مثل انقبلب العصا حية( و٨توىا؛ إذ ليس ُب أف أيمر هللا عبًدا أبف يشرع 
 (٘ٗ) «األحكاـ ما ٯتتنع من جهة التحسُت والتقبيح.

وإذف، فالعقُل ال ٬تعل ٤تااًل بعثة الرُّسل من ىذه اٞتهة لو سلمنا جداًل ٔتبدأ 
حسُت والتقبيح العقليُت؛ إذ بعثة هللا رسبًل من البشر إٔب الناس يُعتّب لطًفا منو، جل الت

وعبل، هبم؛ ليكوف ىذا سببًا إلٯتاهنم ٔتا وصلوا إليو بعقو٢تم، وأيَّدتو الرسالة اإل٢تية، 
 وليعرفوا اٟتقائق اأُلخرى اليت يَعجُز العقل اإلنساين عن معرفتها وحده.

وقادر، فبل يُوجد ما ٯتنع من أف يبلغ إرادتو ١تن يُريد إبحدى وكذلك هللا ُمتكلم 
 الوسائل اليت عرفناىا: وحي، ملك، خلق أصوات ُب ٝتعو، إْب.

وأيًضا كما ٬توز ُب ا١تُشاىد أف يُرسل ا١تالك رسواًل إٔب عبيده ا١تملوكُت لو، ٬تُب أف 
إرادتو وقدرتو على تبليغها ، ولو يكوف ىذا ٦ُتكنًا وجائزًا ُب الغائب، ما داـ هللا ٯتلك ا٠تلق

 (ٙٗ) ٢تم.

وىذه »وابن رشد بعد إشارتو ىذه إٔب طريقة ا١تُتكلمُت ُب إثبات جواز البعثة، يقوؿ: 
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الطريقة ىي ُمقنعة، وىي الئقة ابٞتمهور بوجو ما، لكن إذا تُػتُػبَِّعت ظََهَر فيها بعض 
أف ينقدىا من انحية كيف  إنَّو يُريد…« اختبلؿ من ِقَبل ما يضعوف من ىذه األصوؿ 

أفَّ ىذه  -على رأي ا١تُتكلمُت، حُت تظهر معجزة من شخص يدَّعي أنَّو نّب  -نعرؼ 
إنو ٤تاٌؿ أف »ا١تعجزة ىي العبلمة اليت يدؿ هبا هللا تعأب على أفَّ من تظهر منو ىو رسولو! 

أف ٭تكم أف ىذه  يُدَرؾ ىذا ابلشرع؛ ألنو الشرع ٓب يثبت بعُد، والعقُل أيًضا ليس ٯتكنو
العبلمة ىي خاصة ابلرُّسل، إال أف يكوف قد أدرؾ وجودىا مرات كثَتة للقـو الذين 

مع أفَّ ا١تسألة ىي إثبات أوؿ رسالة  (ٚٗ) «يعًتؼ برسالتهم وٓب تظهر على أيدي سواىم.
 إ٢تية للناس.

بات بعثة فيلسوؼ األندلس ٓب يرَض إذف طريقة ا١تتكلمُت ُب إثبات النبوة عامَّة، وإث
خاًب األنبياء خاصَّة، وذلك ١تكاف ىذه الشبهة أو ىذا الضعف فيها، فما ىي الطريقة 
اليت يرضاىا وتصلح على السواء للخاصة والعامَّة من الناس؟ ىنا تظهر حقِّا طَرَافة رأي 

 ابن ُرشد إذا قورف برأي ا١تتكلمُت.

عارضُت ا١تَُكذِّبُت لرسالتو أبمور خارقة ٓب يدَّع النبوة ُمتحدًًّي ا١تُ ملسو هيلع هللا ىلص إنَّو يرى أفَّ ٤ُتمًدا 
للطبيعة، مثل قلب العصا ثعبااًن و٨تو ىذا ٦تا ذىب إليو ا١تتكلموف، ودليل ىذا أفَّ قُريًشا 

دليبًل على صدقو ليؤمنوا بو، أف يفُجر  -فيما طلبوا  -وُمعارضيو ٚتيًعا حُت طلبوا منو 
أو يرقى إليها ليأٌب منها بكتاب يقرءونو،  ٢تم من األرض ينبوًعا، أو يُسقط السماء عليهم،

(: ُسْبَحاَف َريبِّ َىْل ُكْنُت ِإالَّ َبَشًرا ٖٜأمره هللا تعأب أف ٬تيبهم بقولو )سورة اإلسراء: 
َرُسواًل يُريد أف يقوؿ ٢تم أبفَّ ىذه ا٠توارؽ للطبيعة من شأف ا٠تالق وحده، ولسُت إال بشرًا 

 فقط رسوؿ من هللا إليكم وإٔب الناس كافة. ال قدرة لو عليها، وكل أمري أين

الذي »وإذا كاف رسولنا ٓب يقم بشيء من ذلك للتدليل على صدقو ُب أنو نّبّّ، فإفَّ 
« رسالتو ىو الكتاب العزيزٖتدى بو الناس وجعلو دليبًل على صدقو فيما ادَّعى من 

 (ٛٗ) وحده.

على كوف دمحم رسواًل وقد سبق  ولكن كيف نعرؼ أفَّ ىذا الكتاب ُمْعِجٌز، وأنَّو يدؿ
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أف نقد ابن رشد نفسو طريقة ا١تتكلمُت أبْف بُتََّ ضعف داللة ا١تعجز على الرسالة، 
 وٓتاصة على أوؿ رسالة إ٢تية؟

ىنا يقوؿ فيلسوفنا أبفَّ إعجاز القرآف، الذي يدؿُّ داللة قطعية على صفة النبوة، 
هم، فعرفنا أنَّو تضمَّن اإلنباء أبمور غيبية ٓب يتبُتَُّ لنا بوضوح مىت قرأانه وفهمناه حق الف

يكن دمحم يعرفها قبل الوحي، وتذوقنا نْظمو وأسلوبو الغريبُت عن كبلـ العرب ٚتيًعا، إٔب 
 (ٜٗ) آخر ما قاؿ ٦تَّا ال جديد فيو عما قالو ا١تتكلموف ُب إعجاز القرآف.

عجزة ٬تُب لتدؿ داللة لكن الذي أرىب بو عليهم حقِّا ىو ما ذىب إليو من أفَّ ا١تُ 
قاطعة على النبوة، أف تكوف ُمناسبة لِرَسالة النّب، ىذه الرِّسالة اليت ىي إرشاد الناس 
وىدايتهم ابلشرع الذي أيتيهم بو، كما يدؿ اإلبراء من ا١ترض على صناعة الطب ١تن 

ضمنها من فإفَّ الشرائع اليت ت»يدَّعيها، والقرآف ىو ا١تُعجزة الكّبى من ىذه الناحية 
ىذه الشَّرائع اليت « العلم والعمل ليست ٦تا ٯُتكن أف يُكتسب بتعلم، بل ىي بوحي.

غايتها سعادة اإلنسانية واليت ال تُناؿ إال بعد معرفة هللا واالتصاؿ بو، ومعرفة السعادة 
والشقاوة ما ٫تا، وما ىي األمور اليت توصل لؤلؤب وتُبعد عن األخرى، إٔب آخر ما يتصل 

 ا كلو من ا١تَعارؼ اليت ال تُتبُت إال بوحي أو يكوف تبيينها ابلوحي أفضل.هبذ

وأخَتًا ١تا ُوجدت ىذه األمور كلها ُب الكتاب العزيز على أًب وجو، ُعلم أفَّ ذلك 
بوحي من عند هللا، وأنَّو كبلـ ألقاه على لساف نبيو؛ ولذلك قاؿ تعأب ُمنَػبًِّها على ىذا 

ْنُس َواٞتِْنُّ َعَلى َأْف أيَْتُوا ٔتِْثِل َىَذا اْلُقْرآِف اَل (: قُ ٛٛ)سورة اإلسراء:  ْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اإْلِ
 أيَْتُوَف ٔتِْثِلِو َوَلْو َكاَف بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض ظَِهَتًا.

وإذا ثبت أف القرآف معجز بنظمو وأسلوبو، ومن انحية مناسبتو ٘تاًما لرسالة الرسوؿ 
٠تلق الشرائَع الضرورية لسعادهتم، وأنَّو ُموحى بو من هللا؛ ألنَّو ما كاف من لدف هللا لتعليم ا

٦تكنًا أف أيٌب بو الرسوؿ من نفسو كاف طبيعيِّا ومنطقيِّا أف يكوف من جاء على لسانو 
رسواًل، وٓتاصَّة أنَّو من ا١تعلـو أنَّو نشأ أُميِّا ُب أُمَّة أُمية، وٓب يسبق لو أف مارس العلم، 

ة فهم الكوف كما ُعرؼ عن اليوانف، وإٔب ىذا الدليل على أنو رسوؿ أشار هللا تعأب و٤ُتاول
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ُلو ِمْن قَػْبِلِو ِمْن ِكَتاٍب َواَل َٗتُطُُّو بَِيِميِنَك ِإًذا ٛٗبقولو )سورة العنكبوت:  (: َوَما ُكْنَت تَػتػْ
 اَلْراَتَب اْلُمْبِطُلوَف.

اصطفاىم هللا لرساالتو ٠تلقو ىو  ويضاؼ إٔب ذلك كلو أفَّ وجود طائفة من الناس
أمر بُتِّ معروؼ بنفسو، وقد اتفق عليو الفبلسفة والناس ٚتيًعا ما عدا من ال يُعبأ بقو٢تم 

(: ِإانَّ ٗٙٔو ٖٙٔوىم الدىرية، وقد نبو القرآف إٔب ىذا بقولو تعأب )سورة النساء: 
َنا ِإَٔب نُوٍح َوالنَّ  نَا إِلَْيَك َكَما َأْوَحيػْ بِيَُِّت ِمْن بَػْعِدِه إٔب قولو: َوُرُسبًل َقْد َقَصْصَناُىْم َعلَْيَك َأْوَحيػْ

 (ٓ٘) ِمْن قَػْبُل َوُرُسبًل َٓبْ نَػْقُصْصُهْم َعلَْيَك وََكلََّم هللاُ ُموَسى َتْكِليًما.

وابٞتملة إنو مىت علمنا ٦تا تقدـ أفَّ ىناؾ رسبًل من هللا ٠تلقو، وأفَّ األمور ا١تعجزة ال 
منهم، كاف ا١تعجز دليبًل على صدقهم. لكن ابن رشد يُفرؽ بُت نوعُت من تكوف إال 

األمور ا١تعجزة، فهناؾ ا١تعجز الذي يسميو ا١تعجز الّبَّاين، وىو الذي ال يناسب الصفة 
اليت هبا ٝتُِّي النّب نبيِّا، وىناؾ ا١تعجز اآلخر ا١تناسب ٢تذه الصفة، وا١تعجز من النوع 

وإٯتانو ابلنبوة، والثاين ىو طريق مشًتؾ بُت اٞتمهور والعلماء كل األوؿ ىو طريق اٞتمهور 
 (ٔ٘) ْتسب طاقتو، ولكن إذا أتملنا الشريعة وجدان أهنا اعتمدت ا١تعجز ا١تناسب.

ىكذا اختتم ابن رشد الكبلـ ُب بعثة الرسل، ونقوؿ: لعل اٟتق ىو أفَّ الشريعة 
وعُت من اإلعجاز أو ا١تعجزات، اعتمدت ُب إثبات الرساالت اإل٢تية على ىذين الن

وٓتاصة ما يتعلق بنبوة موسى وعيسى عليهما السبلـ، إذا الحظنا أف ما تقدـ بو كل 
منهما دليبًل على صدؽ رسالتو، كاف من قبيل ما ٝتاه فيلسوفنا اب١تعجز الّباين، وذلك 

إبراء مثل انقبلب العصا حية، وانفبلؽ البحر ١توسى عليو السبلـ، وإحياء ا١توتى، و 
يعتّب ملسو هيلع هللا ىلص األكمو واألبرص لعيسى عليو السبلـ، ولكن القرآف العظيم وىو معجزة رسولنا 

 ببل ريب من قبيل ا١تعجز ا١تناسب لرسالتو.

 ّاجلْر العدل( 2) 

ىذه مسألة من ا١تسائل ا٢تامَّة اليت اثر من أجلها ا٠تبلؼ واشتدَّ النِّزاع بُت األشاعرة 
ٍبَّ نرى ابن رشد ُب ْتثو ٢تا ال يذكر ا١تعتزلة ُب نقده، على وبُت ا١تعتزلة والفبلسفة، ومن 
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 حُت يناؿ األشاعرة بفيض من نقده البلذع الشديد.

وىي مسألة تقـو ُب أساسها على مسألة اٟتُْسِن والُقْبح ُب األفعاؿ، أذلك يرجع إٔب 
سنرى كل  العقل، كما يرى ا١تعتزلة والفبلسفة، أـ إٔب الشرع كما يرى األشاعرة؟ ولذلك

 فريق يبٍت رأيو ُب مسألة العدؿ واٞتور على رأيو ُب ُمْشِكَلة اٟتُسن والقبح.

قد ذىبت األشعرية ُب العدؿ واٞتور ُب »ويبدأ فيلسوؼ األندلس البحث بقولو: 
ا صرَّحت من ذلك ٔتعٌت  حق هللا سبحانو إٔب رأي غريب جدِّا ُب العقل والشرع، أعٍت أهنَّ

 (ٕ٘)«صرح بضده. ٓب يصرح بو الشرع بل

ص ابن رشد ىذا الرَّأي أبفَّ اإلنساف يُوصف ابلعدؿ اترة، وابٞتور ُأخرى؛  ٍب يُػَلخِّ
ألفَّ الشرع أمره ببعض األفعاؿ وهناه عن البعض اآلخر، فمن أتى ما َرِضيو الشَّرع كاف 

تعأب وىو عاداًل، ومن أتى ما هناه عنو الشرع ووصفو ابٞتور كاف جائرًا، أمَّا هللا سبحانو و 
فوؽ كل أمر وتكليف، فليس ُب حقو فعٌل ىو جور أو عدؿ، بل كل أفعالو عدٌؿ، وكاف 
ِمْن ىذا أف قالوا ليس شيء ُب نفسو عداًل، وال شيء ُب نفسو جورًا، بل كل ذلك يرجع 
إٔب الشرع الذي أمر أبي معصية لكاف ذلك عداًل، وىذا ُب غاية الشناعة وخبلؼ 

 (ٖ٘) ا١تسموع وا١تعقوؿ!

خبلؼ »ىكذا يرى فيلسوؼ األندلس أفَّ موقف األشاعرة ُب ىذه ا١تَسألة 
؛ وذلك ألفَّ هللا وصف نفسو أبنَّو القائم ابلقسط، وأبنَّو ال يظلم، «ا١تسموع وا١تعقوؿ

ْلِعْلِم (: َشِهَد هللاُ أَنَُّو اَل إِلََو ِإالَّ ُىَو َواْلَمبَلئَِكُة َوأُوُلو اٛٔوىذا إذ يقوؿ )سورة آؿ عمراف: 
ـٍ لِْلَعبِيِد، وإذ يقوؿ أيًضا ٙٗقَائًِما اِبْلِقْسِط، وإذ يقوؿ )سورة فصلت:  (: َوَما رَبَُّك ِبَظبلَّ

ئًا. يُريد فيلسوفنا هبذا أْف يُػَقّرِر على ما ٗٗ)سورة يونس:  (: ِإفَّ هللَا اَل يَْظِلُم النَّاَس َشيػْ
تشهد أبفَّ مَن األفعاؿ ما ىو ُب نفسو  -وأمثا٢تا ُب القرآف  -نعتقده، أبفَّ ىذه اآلًّيت 

 عدؿ كثواب ا١تطيع، وما ىو ُب نفسو ظلم كتعذيب الّبيء الذي ٓب ٬تًتح إٙتًا.

ولكن الغزإب َمثَػُلو ُب ىذا مثل سائر األشاعرة، يرى ىنا أفَّ هلل أالَّ يُثيب ا١تُطيع كما 
ال يكوف ظا١تًا؛ ألنَّو  لو أف يعذب اٟتيواف والطفل الّبيء ٔتا يشاء، وأنو هبذا وذاؾ
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يتصرؼ ُب ملكو ٔتا يُريد، وكما يَػَرى ىو ال يرى غَته، فبل يُػَتصور ُب حقو الوصف 
ابلظلم، ما داـ شرط ىذا الوصف غََت موجود ُب َحقِّو، وىو التصرؼ ُب غَت ا١تلك أو 

 (ٗ٘) ٥تالفة أمر من لو عليو حق األمر.

ذىبوا ىذا ا١تذىب ُب ىذه ا١تسألة، تناسوا على أفَّ لنا أف نقوؿ أبفَّ األشاعرة حُت 
أف يقولوا أبنَّو تعأب وإف كاف ال ٬َتُِب عليو إاثبة ا١تطيع إال أنو سيفعل ىذا حتًما ٖتقيًقا 
لوعده بو، ومن أوَب بوعده من هللا! إنو حُت ُٖتل ىذه ا١تشكلة ىذا اٟتل الذي ٭تقق هلل 

اف أنَّو ٖتت حكم إلو ليس عاداًل كل العدؿ العدالة واإلرادة والقدرة إبطبلؽ، يشعر اإلنس
و لن يضيع أجر من فحسب، بل ورحيًما أيًضا إذ وعد اب١تغفرة ١تن اتب من الُعَصاة، وأنَّ 

 (٘٘) أحسن عمبًل.

ومع ىذا فإفَّ ابن رشد ٓب َيسَلم لو رأيو حىت اآلف، بل عليو أف يناؿ ابلتأويل آًّيت 
ْف يُفسر آًّيت ُأخرى تشهد لرأيو، مثبًل جاء ُب سورة من القرآف ال تدؿُّ بظاىرىا لرأيو، وأ

(: َكَذِلَك ُيِضلُّ هللاُ َمْن َيَشاُء َويَػْهِدي َمْن َيَشاُء، وُب سورة السجدة: )آية ٖٔا١تدثر: )آية 
ٖٔ :) 

نَا ُكلَّ نَػْفٍس ُىَداَىا، إٔب آًّيت أخرى تدؿُّ  َنا آَلتَػيػْ إذا أخذت حرفيِّا  -َوَلْو ِشئػْ
 على أفَّ هللا أراد إضبلؿ بعض خلقو، وىذا يعتّب جورًا طبًعا. -غَتىا وُمستلقة عن 

وىنا نرى ابن رشد ال يعيا ابٞتواب عن ىذه ا١تشكلة، إنو يرى ْتق أفَّ ىذه اآلًّيت 
ظاىرىا ال يَػتَِّفُق وآًّيت ُأخرى تدؿُّ على عكس ىذا ا١تعٌت، مثل قولو تعأب )سورة الزمر: 

ٚ :) 

ِدِه اْلُكْفَر؛ إذ مَن البُتِّ بنفسو أنَّو مىت كاف هللا ال يَرضى الُكفر ألحد َواَل يَػْرَضى لِِعَبا
والنتيجة ٢تذا  (ٙ٘) من عباده، فإنَّو ال يرضى طبًعا أف يوقع أحًدا ُب الضبلؿ ا١تؤدي إليو.

وذاؾ أنو ٬تب منًعا للتعارض بُت آًّيت القرآف أتويُل آًّيت الضرب األوؿ ٔتا ٬تعلها تتفق 
 أُلخرى، فهذا ىو البلـز عقبًل، وما يتفق وعْدَؿ هللا الشامل العاـ.واآلًّيت ا

ولكْن كيف يؤوِّؿ ىاتُت اآليتُت اللتُت ذكران٫تا آنًفا؟ إنو يرى ُب اآلية األؤب اليت 
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تقوؿ: َكَذِلَك ُيِضلُّ هللُا َمْن َيَشاُء َويَػْهِدي َمْن َيَشاُء، إشارة إٔب أفَّ مشيئة هللا األزلية 
يكوف ُب بعض الناس خلق ُمَهيَّئوف للضبلؿ بطباعهم وأبسباب ُأخرى  اقتضت أف

 ولكن لنا أف نتساءؿ:  (ٚ٘) عرضت ٢تم، ال أف هللا تعأب ىو الذي يضلهم.

وىذه الطباع اليت ىيأهتم للضبلؿ، َمن الذي خلقها فيهم؟ وىذه األسباب اليت 
 قادهتم إليو، من الذي كاف السبب األوؿ فيها؟

َنا  على أفَّ في َنا آَلتَػيػْ لسوفنا كاف جد موفق ُب أتويل اآلية اأُلخرى اليت تقوؿ: َوَلْو ِشئػْ
ىو  -ُكلَّ نَػْفٍس ُىَداَىا. إنو يَػَرى أفَّ ما يكوف خَتًا لؤلكثر من الناس قد يكوف سببًا لشر 

ُيصيب األقل، فليس من اِٟتْكَمة َأالَّ ٮتلق ىذا الذي يكوف منو ا٠تَت  -ىنا الضبلؿ مثبًل 
لؤلكثر كي ال يكوف بسببو الشر لؤلقل، بل َخْلقو واألمر ىكذا يكوف عداًل كل 

 ( قولو تعأب:ٕٙو٢تذا جاء ُب آية أخرى )سورة البقرة:  (ٛ٘)العدؿ،

 ُيِضلُّ بِِو َكِثَتًا َويَػْهِدي بِِو َكِثَتًا َوَما ُيِضلُّ بِِو ِإالَّ اْلَفاِسِقَُت. 

؛ ليخرج الناس بو من ملسو هيلع هللا ىلصهللا القرآف على دمحم، وُب اٟتق لو ٓب ٬تئ اإلسبلـ وينزؿ 
الظلمات إٔب النور، ١تا صار من كفر بو إٔب الضبلؿ األبدي وا٠تلود ُب النار، ولكنو كاف 
من أعظم ا٠تَت والعدؿ للبشرية ٚتيًعا أْف َجاَء ىذا القرآف الذي ُىدي بو أضعاؼ 

فاهلل إذف ٓب يقصد قصًدا أوَّليِّا أضعاؼ من كاف سبًبا عارًضا إلمعاهنم ُب الضبلؿ والُكفر، 
أولئك الذين كفروا بو، ولكن أراد ا٠تَت الكامل والسعادة التامة ألُمَّة رسولو ا١تصطفى، 

 وإف كاف سببًا لشقاء من كفروا بو.

كيف ينسب إٔب هللا »ومن الواِضِح بَػْعَد ىذا كما يقوؿ ابن رشد نفسو، أف نتصور 
أنَّو إ٪تا خلق أسباب الضبلؿ؛ ألنو يُوجد عنها غالبًا اإلضبلؿ مع العدؿ ونفي الظلم، و 

 (ٜ٘) «ا٢تداية أكثر من الضبلؿ.

أمَّا ١تاذا جاءت ُب ىذا ا١تعٌت تلك اآلًّيت ا١تُتَػَعارضة بظاىرىا؛ حىت احتاج األمر إٔب 
التأويل، فإفَّ فيلسوؼ األندلس ٬تيب أبنو كاف ضرورًّيِّ أف يفهم اٞتمهور أفَّ هللا مع 

قريب  -١تُْطَلقة ىو خالق كل شيء: ا٠تَت والشر؛ وذلك بسبب ما كاف معروفًا عدالتو ا
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من القوؿ لدى بعض األمم من وجود إ٢تُت: واحد للخَت وآخر للشر،  -عهد ابلرسالة 
فكاف من الضروري تقرير أنو ال خالق لشيء ما إال هللا وحده، ولكن على معٌت أفَّ خلقو 

َت ألكثر الناس؛ فيكوف خلقو للشر إذف عداًل وخَتًا للشر من أجل ما يكوف سببًا للخ
 (ٓٙ) حقِّا.

ومهما يكن من شيء، فإفَّ ىذا القدر من التأويل ليست معرفتو واجبة على ٚتيع 
الناس ُب رأي ابن رشد، ولكنَّ ىذا واجب ١تن عرض ٢تم فقط الشك ُب ىذا ا١تعٌت؛ 

ت اليت ُب تلك العمومات، فمن ليس كل أحد من اٞتمهور يشعر اب١تعارضا»وذلك ألنَّو 
حىت ال يكوف البحث  (ٔٙ) «ٓب يشعر بذلك فغرُضو اعتقاد تلك العمومات على ظاىرىا.

 ُب ىذا سببًا لدخوؿ الشك ُب قلبو.

ىكذا َسِلم البن رشد التدليل على أف الفعل يصح أف يوصف لنفسو ابٟتسن 
تُوصف لذلك ابلعدؿ دائًما، كما والعدؿ أو ابلُقبح واٞتور، وعلى أفَّ أفعاؿ هللا تعأب 

َسِلم لو أيًضا اٞتمع بُت اآلًّيت اليت يَُظنُّ إذا ُأخذت بظاىرىا أهنا ُمتعارضة ُب ىذا ا١تعٌت، 
وذلك دوف أف ينزؿ إٔب رأي األشاعرة الذي يراه شنيًعا وضد الشرع والنظر العقلي 

 الصحيح.

 د ّأحْالُاملعا( 5) 

زى َعمَّا َعِمل ُب الدار الدنيا، وليحيا حياة أخرى كوف اإلنساف يُبعث بعد موتو لُيج
٦تا اتفقت عليو الشَّرائع وقامت عليو الّباىُت »سعيدة أو شقية، ىو كما يقوؿ ابن رشد 

 وال نِزَاع فيو بُت الَفبلِسَفة وبُت رجاؿ علم الكبلـ. (ٕٙ) «عند العلماء.

َجليلة يُعتّب ٖتقيقها أبفعالو ٙترة  وذلك ألفَّ اإلنساف ٓب ٮُتلق عبثًا، بل ُخِلَق لِغَايَةٍ 
 وجوده ُب الدَّار الدنيا، فبل بدَّ إذف من أف يؤدي ِحَسااًب َعمَّا عمل ُب سبيل ىذه الغاية.

وكذلك؛ من الناس من ٭تيا ُب ىذه الدار الدنيا حياة ال ٬تد فيها من السعادة ما 
ة، وِمَن النَّاس من ىم ُب ُمتعة من اللذات وا٠تَتات مع  يُكافئ فضيلتو وَأعمالو ا٠تَتِّ

بُعدىم عن الفضيلة، فبل بدَّ إذف من حياة أخرى، بعد ىذه اٟتياة اليت يشقى فيها الفاضل 
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وينعم الرْذؿ الشرير، ٬تد فيها كل إنساف من اٞتزاء ما يكوف ِكفاء ما عمل من خَت أو شر 
 ُب ىذه اٟتياة اٟتاضرة.

مسألة ا١تعاد واٞتزاء، يرتكز على ما جاء  و٢تذا وذاؾ كاف االتفاؽ ُب ىذه ا١تسألة،
بو الوحي وقامت عليو الّباىُت الضرورية عند اٞتميع، وُب ذلك يقوؿ هللا تعأب )سورة 

َنا اَل تُػْرَجُعوَف ويقوؿ )سورة ٘ٔٔا١تؤمنوف:  َا َخَلْقنَاُكْم َعبَػثًا َوأَنَُّكْم إِلَيػْ ُتْم َأ٪تَّ (: أََفَحِسبػْ
ْيَس ِلئْلِْنَساِف ِإالَّ َما َسَعى * َوَأفَّ َسْعَيُو َسْوَؼ يُػَرى ٍبَّ ٬ُتْزَاُه (: َوَأْف لَ ٔٗ–ٜٖالنجم: 

 اْٞتَزَاَء اأْلَْوََب.

ٓب ٬تد ابن رشد إذف أي عناء ُب التدليل على مبدأ ا١تعاد، وإ٪تا الذي بذؿ فيو جهده 
ال ُجسمانيِّا أيًضا   ُىنا ىو بياف أفَّ ىذا ا١تعاد وما يتبعو من ثواب أو عقاب سيكوف روحانيِّا

كما يرى ا١تتكلموف، وإثبات ىذا بطريق يناسب ا٠تاصة والعامَّة حسب ا١تبدأ الذي أخذه 
 «.كشف األدلة»على نفسو ُب كتابو 

وىذا اجملهود الذي بذلو ابن رشد ُب بياف رأيو ورأي أسبلفو فبلسفة اإلسبلـ ُب ىذه 
عليو ُب الفصل التإب ا٠تاص اب٠تصومة ا١تسألة، وُب التدليل عليو سيكوف اٟتكُم لو أو 

بينو وبُت الغزإب، وإ٪تا طريقتنا ىنا كما ُب سائر ا١تسائل اليت تقدمت ُب ىذا الفصل، ىي 
عرض رأي فيلسوؼ األندلس وتدليلو عليو كما أراد، وُمقارنتو برأي بعض أعياف 

 ا١تُتكلمُت وابألخص إماـ اٟترمُت وخر٬تو أبو حامد الغزإب.

تكلموف إٔب أفَّ بعث األجساـ اثبت ابلسمع وجائز عقبًل مع ىذا، أمَّا ذىب ا١ت
(: ٜٚ-ٛٚالسمع ففي القرآف كثَت من اآلًّيت اليت تثبتو، ومنها قولو تعأب )سورة يس: 

ـَ َوِىَي رَِميٌم * ُقْل ٭ُتْيِيَها الَِّذي أَْنَشَأَىا  َوَضَرَب لََنا َمَثبًل َوَنِسَي َخْلَقُو قَاَؿ َمْن ٭ُتِْيي اْلِعظَا
 َأوََّؿ َمرٍَّة َوُىَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليٌم.

والعقل ٬ُتيز البعث اٞتسماين أيًضا، فهذا ىو إماـ اٟترمُت اٞتويٍت يقوؿ مستدالِّ 
ووجو ٖترير الدليل أننا ال نقدِّر اإلعادة ٥تالفة للنشأة األؤب على »ابلعقل على جوازه: 

لقضي العقل بتجويزىا، فإفَّ ما جاز وجوده جاز مثلو؛ إذ الضرورة، ولو قدَّرانىا مثبًل ٢تا 
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 (ٖٙ) «من ُحْكم ا١تْثلُت أف يتساوًّي ُب الواجب واٞتائز.

وال ٮتتلف الغزإب ُب ىذا عن شيخو اٞتُويٍت، فهو يقرر أفَّ ا١تعاد )يريد الروحاين 
يل االبتداء؛ فإفَّ واٞتسماين مًعا( دلت عليو األدلة القاطعة الشرعية، وأنَّو ٦تكن عقبًل بدل

 اإلعادة خْلق اثٍف، وال فرؽ بينو وبُت االبتداء.

ولسنا اآلف بسبيل استلهاـ الغزإب لشيخو إماـ اٟترمُت ُب ىذه ا١تسألة وُب أكثر 
آرائو الكبلمية، وإ٪تَّا الغرُض بياف أفَّ رجاؿ علم الكبلـ ٣ُتِْمُعوف على أفَّ ا١تََعاد اٞتسمي ال 

علينا إذف بعد ىذا أف نعرؼ ماذا يرى ابن  (ٗٙ)  الدار اأُلخرى.الروحي فقط سيكوف ُب
 رشد ُب كيفية ا١تعاد، وكيف يثبت رأيو ُب ىذه العقيدة األساسية ُب كل األدًّيف.

ُب »إنو يقرر أفَّ الشرائع وإف اتفقت على مبدأ ا١تعاد، فإهنا اختلفت ُب كيفيتو، بل 
اؿ الغائبة، وذلك أفَّ من الشرائع من جعلو الشاىدات اليت مثػََّلت هبا للجمهور تلك اٟت

 (٘ٙ) «روحانيِّا، أعٍت للنفوس، ومنها من جعلو لؤلجساـ والنفوس مًعا.

وذلك أبفَّ ٦تا ال شك فيو أف للنفس بعد ا١توت إف كانت فاضلة حااًل ُتَسمَّى 
لُف سعادة، وإال فحاؿ ُأخرى ُتَسمَّى شقاء، والوحي الذي جاء ُب بياف ىذا اٟتاؿ ٮتت

 (ٙٙ) ابختبلؼ األنبياء، ومن ٍب كاف اختبلؼ الشرائع ُب ٘تثيلها.

 (ٚٙ)وفيلسوفنا يذكر سببُت الختبلؼ الشرائع ُب التمثيل لتلك اٟتاؿ:

اختبلؼ ما أدركو األنبياء من الوحي من ىذه األحواؿ، أو ألفَّ الذين مثلوا ىذه 
ت ىو أشدَّ تفهيًما للجمهور، رأوا أفَّ التمثيل ابحملسوسا»األحواؿ ٔتُثُل مادية قد 

 «وىذه ىي حاؿ شريعتنا اليت ىي اإلسبلـ.… واٞتمهور إليها وعنها أشد ٖترًكا 

إنو إذف يذىب كما ىو واضح من ىذا إٔب أفَّ ا١تعاد سيكوف روحانيِّا فقط، إال أنو 
ُت اٟتكمة ال يُعٌت ىنا إببراز ىذا الرأي وال ابلتدليل عليو؛ وذلك ألفَّ ا١تقاـ مقاـ توفيق ب
 والشريعة ابلتدليل على العقائد الدينية األساسية تدليبًل يُوافق ا٠تاصة واٞتمهور.

بل إنَّو يكتفي ىنا بعد أف استدؿَّ ألصل البعث من القرآف أبْف يقوؿ أبفَّ التمثيل 
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الذي ُب شريعتنا يُشبو أف يكوف أًب إفهاًما ألكثر الناس، وأكثر ٖتريًكا لنفوسهم إٔب ما 
ك، واألكثر ىم ا١تقصود األوؿ من الشرائع، وذلك ٓتبلؼ التمثيل الروحاين، فهو ىنال

أشد قبواًل عند غَت اٞتمهور، وإنو ٢تذا ا١تعٌت ٧تد ا١تسلمُت فرقًا ٥تتلفة ُب فهم التمثيل 
 (ٛٙ) الذي جاء ُب الشريعة للمعاد وأحوالو.

، وسنعرض لو ُب «هتافت التهافت»وتدليل ابن رشد ١تا ذىب إليو ٧تده ُب كتابو 
الفصل التإب، وسنرى إْف كاف ٯُتكنو أتويل كل اآلًّيت القرآنية اليت تُػؤَكِّد ا١تعاد اٞتسماين 
والسعادة والشقاء اٞتسمانيُت، أو إنو لن ٬تد إٔب ذلك سبيبًل، ولكنو ينتهي من ىذه 

ى إليو نظره واٟتق ُب ىذه ا١تسألة أفَّ فرض كل إنساف فيها ىو ما أد»ا١تسألة ىنا بقولو: 
فيها، بعد أال يكوف نظرًا يُفضي إٔب إبطاؿ األصل ٚتلة، وىو إنكار الوجود ٚتلة؛ فإفَّ 
ىذا النَّحو من االعتقاد يُوِجُب تكفَت صاحبو؛ لكوف العلم بوجود ىذه اٟتاؿ لئلنساف 

 (ٜٙ) «معلوًما للناس ابلشرائع والعقوؿ.

ما رأى التدليل عليو من العقائد ىذا، وإٔب ىنا انتهى ابن ُرشد من التدليل على 
الدينية األساسية، تدليبًل يُػَناِسُب ا٠تَاصَّة والعامة من الناس، وإٔب ىنا أًبَّ ُب رأيو عمبًل  
كبَتًا ُب سبيل اٞتمع أو التوفيق بُت الشريعة واٟتكمة، فقد بُتَّ أفَّ عقائد الدين ٯتكن أف 

ال يُوجد بُت ىذين ا١تعنيُت خبلؼ ُب شيء يستدؿ عليها من الشرع ومن العقل مًعا، وأنَّو 
 ما.

وإفَّ عليو بعد ذلك كلو ليتم لو ما أراد، أف يهدـ هتافت الغزإب، وىذا ما سنراه ُب 
ابلبحث الطويل  -ضمن ما سيعاٞتو من مسائل  -الفصل التإب الذي سيعاِب فيو 

كما رأينا ُب ىذا « ةكشف األدلة عن عقائد ا١تل»العميق بعض ما تناولو إب٬تاز ُب كتابو 
الفصل الذي انتهينا منو، نعٍت بذلك مثبًل مسائل: قدـ العآب، وعلم هللا، واٟتياة اأُلخرى 

 وما سيكوف فيها من ثواب وعقاب.
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 ٍْامع
 .ٖٓ-ٜٕفلسفة ابن رشد، نشر ميلَت، ص (ٔ)
 .٘ٗالكشف، ص (ٕ)
 .ٖٛ–ٔٛفلسفة ابن رشد، نشر ميلَت، ص (ٖ)
 ر الشمس ُب حياة اإلنساف واٟتيواف والنبات.ونقوؿ: فضبًل عن أث (ٗ)
 .ٜٔ-ٜٓفلسفة ابن رشد، ص (٘)
 .ٜٔ-ٜٓفلسفة ابن رشد، ص (ٙ)
 .ٕٜـ، صٜٓٗٔالتبصَت، طبع القاىرة سنة  (ٚ)
 وما بعدىا. ٖٔانظر مثبًل كتاب االقتصاد للغزإب، ص (ٛ)
 وما بعدىا. ٜٕراجع ُب ىذا: فلسفة ابن رشد، ص (ٜ)
 وما بعدىا، حيث عرض ىذا الدليل وانقشو. ٖٚص ا١ترجع السابق، (ٓٔ)
 .ٕٗفلسفة ابن رشد، ص (ٔٔ)
 .ٕٗفلسفة ابن رشد، ص (ٕٔ)
 .ٗٗ-ٖٗنفس ا١ترجع، ص (ٖٔ)
 .ٙٗفلسفة ابن رشد، ص (ٗٔ)
. وراجع ُب ىذا الدليل مع بعض االختبلؼ ُب عرضو، اإلرشاد ٜٗفلسفة ابن رشد، ص (٘ٔ)

، ٜٓ٘ٔوسى وآخر ونشر مكتبة ا٠تا٧تي ابلقاىرة سنة للجويٍت، بتحقيق الدكتور دمحم يوسف م
 .ٖٛ–ٖٙوما بعدىا، االقتصاد للغزإب، ص ٖ٘ص

 .ٛٗ-ٚٗفلسفة ابن رشد، ص (ٙٔ)
 وما بعدىا. ٔ٘راجع فلسفة ابن رشد، ص (ٚٔ)
 .ٕ٘فلسفة ابن رشد، ص (ٛٔ)
 .ٖ٘فلسفة ابن رشد، ص (ٜٔ)
من أف  ٗٙص« االقتصاد» ُب كتابو ، وقارف ىذا ٔتا ذكره الغزإبٗ٘فلسفة ابن رشد، ص (ٕٓ)

 الفبلسفة ال يثبتوف كبلمو النفسي.
 وما بعدىا. ٛ٘فلسفة ابن رشد، ص (ٕٔ)
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، ٕ٘٘، البقرة: ٛ٘، واآلًّيت على التوإب ُب ىذه السورة: الفرقاف: ٜ٘فلسفة ابن رشد، ص (ٕٕ)
 .ٕ٘طو: 

 .ٓٙنفس ا١ترجع، ص (ٖٕ)
 .ٓٙفلسفة ابن رشد، ص (ٕٗ)
 .ٕٙ-ٔٙو، صا١ترجع نفس (ٕ٘)
 .ٕٙفلسفة ابن رشد، ص (ٕٙ)
 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔاإلرشاد، ص (ٕٚ)
 رواه البخاري ومسلم بشيء من االختبلؼ. (ٕٛ)
 .ٔٙٔاإلرشاد، ص (ٜٕ)
 .ٗٙ-ٖٙفلسفة ابن رشد، ص (ٖٓ)
 .ٛ٘ٔاإلرشاد، ص (ٖٔ)
 .٘ٙفلسفة ابن رشد، ص (ٕٖ)
، حيث اشتد ُب ٕٙ–ٕٕ. وراجع مثبًل كتاب االقتصاد للغزإب، ص٘ٙفلسفة ابن رشد، ص (ٖٖ)

 التدليل على نفيها وأتويل الظواىر اليت توىم إثباهتا هلل تعأب.
 وما بعدىا. ٘ٙراجع ُب تفصيل ىذا فلسفة ابن رشد ص (ٖٗ)
 .ٙٙنفسو، ص (ٖ٘)
 .ٚٙفلسفة ابن رشد، ص (ٖٙ)
 .ٖٚفلسفة ابن رشد، ص (ٖٚ)
 وما بعدىا. ٛٚٔراجع ُب ىذا كلو، اإلرشاد ص (ٖٛ)
 .ٗٚٔد، صاإلرشا (ٜٖ)
 .ٚٚٔاإلرشاد، ص (ٓٗ)
 .ٙٚفلسفة ابن رشد، ص (ٔٗ)
 .ٚٚنفس ا١ترجع، ص (ٕٗ)
 .ٛٚفلسفة ابن رشد، ص (ٖٗ)
 .ٖٚٓ–ٕٖٓراجع ُب توضيح مذىبهم والرد عليو، اإلرشاد ص (ٗٗ)
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 .ٖٙٓاإلرشاد، ص (٘ٗ)
 ، ُب إثباتو لرأي ا١تتكلمُت ىذا وطريق إثباتو.ٕٜراجع فلسفة ابن رشد، ص (ٙٗ)
 ، حيث تتمة النقد.ٜٙ. وراجع إٔب هناية صٖٜلسفة ابن رشد، صف (ٚٗ)
 .ٜٚفلسفة ابن رشد، ص (ٛٗ)
 .ٖٜوما بعدىا، االقتصاد ص ٖٖ٘راجع مثبًل اإلرشاد ص (ٜٗ)
راجع ُب ىذا وُب ما سبق من رأي ابن رشد ُب إعجاز القرآف وداللتو على النبوة، فلسفة ابن  (ٓ٘)

 .ٔٓٔ–ٜٛرشد ص
 .ٗٓٔص فلسفة ابن رشد، (ٔ٘)
 .ٖٔٔفلسفة ابن رشد، ص (ٕ٘)
 ٖٛ، االقتصاد صٖٓٔراجع ُب ذلك فضبًل عن فلسفة ابن رشد، التبصَت ُب الدين ص (ٖ٘)

وما بعدىا، حيث أطاؿ إماـ اٟترمُت ُب جدالو وردِّه على ا١تعتزلة ُب  ٕٛ٘، اإلرشاد صٗٛو
عدؿ واٞتور ابلنسبة هلل قو٢تم ابٟتسن والقبح من انحية العقل، وىذا ما ينبٍت عليو مسألة ال

 سبحانو وتعأب.
 .ٖٛاالقتصاد، ص (ٗ٘)
من سورة الكهف، وانظر  ٖٓمن سورة آؿ عمراف، واآلية  ٜ٘ٔو ٜٗٔراجع مثبًل اآليتُت  (٘٘)

، حيث يؤكد إماـ اٟترمُت أف الثواب والعقاب سيكوانف كما وعد هللا ٖٔٛمثبًل اإلرشاد ص
 تعأب.وتوعد، ولكن ال على أهنما واجب عليو 

 .ٗٔٔفلسفة ابن رشد، ص (ٙ٘)
 .ٗٔٔفلسفة ابن رشد، ص (ٚ٘)
 .٘ٔٔنفس ا١ترجع، ص (ٛ٘)
 .ٙٔٔفلسفة ابن رشد، ص (ٜ٘)
 .ٙٔٔفلسفة ابن رشد، ص (ٓٙ)
 .ٚٔٔفلسفة ابن رشد، ص (ٔٙ)
 .ٛٔٔفلسفة ابن رشد، ص (ٕٙ)

 .ٕٖٚاإلرشاد، ص ٖٙ
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إف اٞتميع بُت »؛ إذ يقوؿ ْتق: ٕٛٛراجع مثبًل الرازي كتاب األربعُت ُب أصوؿ الدين ص (ٗٙ)
 «إنكار ا١تعاد اٞتسماين وبُت اإلقرار أبف القرآف حق، متعذر.

(، ٕٚٛص« األربعُت»، وىناؾ آراء أخرى ذكرىا الرازي )كتاب ٛٔٔفلسفة ابن رشد، ص (٘ٙ)
م: ومنها القوؿ بعدـ البعث مطلًقا، وىو رأي الفبلسفة الدىريُت الذين أشار القرآف كثَتًا إليه

 وا١تتوقف ُب ا١تسألة وعدـ اٞتـز بشيء، وىو القوؿ ا١تنقوؿ عن جالينوس.
 .ٕٔٔ-ٕٓٔراجع ُب ىذا وُب بياف االختبلؼ ُب ذلك، فلسفة ابن رشد، ص (ٙٙ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔنفس ا١ترجع، ص (ٚٙ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔفلسفة ابن رشد، ص (ٛٙ)
 .ٖٕٔفلسفة ابن رشد، ص (ٜٙ)
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 الفصل الرابع

 الٕبني ابً رطد ّالغز

سنعرض ُب ىذا الفصل األخَت ا١تسائل اليت اشتدَّ من أجلها 
ا٠تبلؼ بُت الغزإب والفبلسفة ا١تسلمُت، أو بعبارة أدؽ بُت الغزإب 
والفارايب وابن سينا، وكانت سبًبا ُب أف كتب الغزإب كتابو ا١تعروؼ 

، كما كانت أيًضا سببًا ألف قاـ ابن رشد يرد على «هتافت الفبلسفة»
 «.هتافت التهافت»إب بكتابو ا١تعروؼ الغز 

فهما معركتاف إذف ال يزاُؿ ٢تما أثر٫تا العميق ُب التفكَت الفلسفي اإلسبلمي، وقد 
أاثر األؤب الغزإب ُب كتابو العنيف، وأاثر الثانية ابن رشد بكتابو العنيف أيًضا الذي أراد 

ا كاف من الغزإب وننتهي ٔتا كاف من بو ىدـ الكتاب األوَّؿ، وِمَن الطَّبيعي لذلك أف نبدأ ٔت
 ابن رشد.

 الفالسف٘ ّتَافت الغزالٕ( 0) 

ى( ٘ٓ٘–ٓ٘ٗ( كاف من قدر هللا أف يصَت أبو حامد أٛتد بن دمحم الغزإب )ٔ)
حجة اإلسبلـ، وذلك على األخص بكتابيو ا٠تالدين: إحياء علـو الدين، وهتافت 

 الفبلسفة.

ْسلًما حقِّا أىبًل للسعادة ُب الدنيا واآلخرة، من فاألوؿ يشمل ما بو يكوف ا١تُسلم مُ 
ِعْلم الكبلـ القائم على الكتاب والسنة والسهل الفهم واإلقناع، واألمور العملية 
األساسية الدينية كالعبادات والعادات الطيبة؛ فيما يتصل ابلزواج واالٕتار والسفر، وغَت 

مُت على ا١تعرفة ابلنفس اإلنسانية ذلك من شئوف اٟتياة، ومن التصوؼ واألخبلؽ القائ
معرفة أكيدة حقة، ومن غَت ىذا وذاؾ كلو ٦تا فيو غذاء صاّب لقلب اإلنساف وعقلو 

 وروحو.
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ولذلك تقبل ا١تسلموف وما يزالوف إٔب اليـو ىذا العمَل الضخم القيم بقبوؿ حسن، 
ىذا ٓب ٯتنع من أنَّو  والكثَت ٬تُد فيو تصحيًحا لدينو وغذاء لروحو وطمأنينو لقلبو؛ على أفَّ 

١تا وصل الكتاب إٔب ببلد ا١تغرب رأى بعض الفقهاء ا١تُتعصبُت أنو ٭توي كثَتًا من البدع 
ا١تُخالفة لسنة الرسوؿ، فكاف من ذلك فنٌت كثَتة انتهت ابألمر إبحراؽ نسخ الكتاب، 

 (ٔ)ورٔتا أحرؽ فعبًل بعضها.

ذروهتا أو كادت على يدي  والكتاب الثاين جاء وقد بلغت الفلسفة اإلسبلمية
الشيخ الرئيس ابن سينا، ووجد كثَت من ا١تسلمُت أهنا حوت آراء كثَتة ال تتفق وما 

كما يقوؿ   -والناس »يعرفوف من العقائد الدينية األساسية، فظهر الغزإب هبذا الكتاب 
وأفقر  إٔب ردِّ ِفْرية الفبلسفة أحوج من الظلماء ١تصابيح السماء، -اتج الدين السبكي 

 (ٕ) «من اٞتدابء إٔب قطرات ا١تاء.

( ولكن ال ينبغي أف نفهم من ىذا أفَّ الغزإب ىو الذي بدأ ا٢تجـو على ٕ) 
الفبلسفة، ذلك أبفَّ ا١تُتكلمُت من أىل السنة، وقد رأوا ضرورة خصومة ا١تُعتزلة إلعطائهم 

هللا، والصبلح،  العقل ُحّرِية أكثر ٦تا ينبغي ُب فهم بعض العقائد الدينية )صفات
واألصلح مثبًل(، رأوا ابألؤب ضرورة حرب الفبلسفة منذ بدء تكوُّف ا١تدرسة الفلسفية ُب 
اإلسبلـ، ونستطيع أف نذكر من ىؤالء ا١تتكلمُت بعد اإلماـ أيب اٟتسن األشعري األشهر، 

 إماـ اٟترمُت اٞتويٍت شيخ الغزإب وٓتاصة ُب علم الكبلـ واٞتدؿ.

أنو ٓب يعرؼ أحًدا من « ا١تنقذ من الضبلؿ»ٕب يذكر لنا ُب كتابو حقيقة إف الغزا
علماء اإلسبلـ صرؼ ٫تتو لتحصيل الفلسفة والرد عليها قبلو، ولكنَّا سنرى اآلف أنَّو كاف 
قبل الغزإب من ُعٍت ُب كثَت من ا١تسائل الدينية النقدية ابلرَّدِّ على أصحاب اآلراء الضالة 

 عرفوا أبهنم فبلسفة أـ مبلحدة.ُب رأيهم، سواء أكانوا 

ـُ اٟتَرمُت يذكر ُب كبلِمِو على  واألصل الرَّابع يشتمل «: »حدوث العآب»ىذا ىو إما
على إيضاح حوادث ال أوَّؿ ٢تا، واالعتناء هبذا الركن حتم، فإفَّ إثبات الَغَرض منو يُزعزع 

و عليو، وٓب تزؿ دورة ٚتلة مذاىب ا١تلحدة، فأصل مذىبهم أفَّ العآب ٓب يزؿ على ما ى
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للفلك قبل دورة إٔب غَت أوؿ، ٍب ٓب تزؿ اٟتوادث ُب عآب الكوف والفساد تتعاقب إٔب غَت 
 (ٖ) «ُمفتَػَتح، فكل ذلك مسبوؽ ٔتثلو.

وابطل أف يكوف »كما نراه أيًضا يذكر ُب معرض كبلمو عن إثبات العلم ابلصانع: 
دوف آخر بدؿ استمرار العدـ(  )يريد ا١تخصص الذي خصص العآب ابلوجود ُب وقت

جارًًّي ٣ترى العلل، فإفَّ العلة تُوجب معلو٢تا على االقًتاف؛ فلو ُقدِّر ا١تخصص علة ٓب ٮتُل 
من أف تكوف قدٯتة أو حادثة، فإْف كانت قدٯتة، فيجُب أف توجب وجود العآب أزاًل، 

وإف كانت حادثة وذلك يفضي إٔب القوؿ بِقدـ العآب، وقد أقمنا األدلة على حدوثو، 
 (ٗ) «افتقرت إٔب ٥تصص ٍب يتسلل القوؿ ُب مقتضى ا١تقتضى.

وىذا النوع وذاؾ من اٞتدؿ واالستدالؿ، ُب معرض الرَّدِّ على من قاؿ بِقَدـ العآب 
 وعدـ حاجتو إٔب صانع، سنجد٫تا قريبًا لدى الغزإب.

كبلـ أيب اٟتسُت ا٠تَيَّاط ومثل اثٍف يُدلُّنا على استمداد الغزإب من سابقيو، أنخذه من  
ا١تُعتزٕب ُب رَدِّه على ابن الراوندي ا١تُلحد؛ إنَّو يذكر ُب صدد الكبلـ عن علم هللا تعأب: 

الصحيح من القوؿ ىو أفَّ هللا، جل ثناؤه، كاف وال شيء معو، وأنو ٓب يزؿ يعلم أنو »
ٓب يزؿ يعلم أف سيخلق األجساـ وأهنا ستتحرؾ بعد خلقو إًّيىا وتسكن، فهو جل ذكره 

اٞتسم قبل حلوؿ اٟتركة فيو سيتحرؾ، ويعلم أنو ُب حاؿ حلوؿ اٟتركة فيو ُمتحرؾ، و٦تا 
لو أعلمنا يـو السبت أف زيًدا ٯتوت يـو األحد، لكنا يـو السبت ملسو هيلع هللا ىلص يبُت ذلك أفَّ النّب 

حد نعلم أف زيًدا قبل حلوؿ ا١توت فيو سيموت يـو األحد، ونعلم أيًضا أنَّو ميت يـو األ
 (٘) «إذا حل ا١توت فيو.

وسنجد ىذا الضرب من االستدالؿ لدى الغزإب ُب مسألة إبطاؿ قوؿ الفبلسفة 
وكذلك يُوجد تشابو كبَت بُت رد ا٠تياط ُب مسألة  (ٙ) أبفَّ هللا ال يعلم اٞتزئيات اٟتادثة.

 علم هللا أيًضا، على ىشاـ بن اٟتكم الرافضي الذي يزعم أف علم هللا تعأب حادث
وبُت استدالؿ الغزإب على ما زعمو من تلبيس الفبلسفة حُت يروف  (ٚ)ْتدوث ا١تعلومات

أفَّ هللا فاعل العآب وصانعو مع قو٢تم أبنَّو صادر عنو صدور ا١تعلوؿ عن علتو، فاهلل إذف ٓب 
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 (ٛ) يرده وال يعلم بو.

فرؽ ا١تنحرفة عن ويطوؿ بنا القوؿ لو أردان اإلشارة ١تن سبقوا الغزإب ُب الرد على ال
سواء السبيل، ولكن نذُكُر أخَتًا مثااًل اثلثًا ُب ىذه النَّاحية؛ إفَّ أاب دمحم بن حـز الظاىري 

ا١تفعوؿ »يرد على الذين قالوا أبفَّ العآب قدًن ولو فاعل يعتّب علة لو، وىو هللا، فيذكر أفَّ 
ذا ىو احملدث، ومعٌت ىو ا١تنتقل من العدـ إٔب الوجود، ٔتعٌت من ليس إٔب شيء، فه

 «احملدث ىو ما ٓب يكن ٍب كاف، وىم يقولوف إنَّو ىو الذي ٓب يزؿ، وىو خبلؼ ا١تعقوؿ.
(ٜ) 

وىذا الرَّدُّ واالستدالؿ من ابن حـز غَت بعيد ٦تا ذكره الغزإب ُب مسألة تلبيس 
حـز توُب سنة  ومعروؼ أفَّ ابن (ٓٔ) الفبلسفة بقو٢تم إفَّ هللا صانع العآب مع قو٢تم بِقدمو.

 (ٔٔ) وأفَّ الغزإب قرأه وأعجب ببعض ما كتب.ى ٙ٘ٗ

ومهما يكن من شيء؛ فإنو ما ينبغي أف يُفهم من ىذا أننا نُريد الغضَّ من قدر 
الغزإب، أو االنتقاص من قيمة عملو ُب ىذه الناحية أو نُريد أف نسويو ُب الرد على 

ارات ىو أف نثبت أفَّ حجة اإلسبلـ كاف لو الفبلسفة بسابقيو، إ٪تا الذي نريد هبذه اإلش
 سلف ُب ىذا الكفاح، وأنَّو طبًعا قد أفاد ٦تا عرفو عن ىؤالء األسبلؼ.

إفَّ الغزإب وقد ولد بعد عشرين عاًما من وفاة ابن سينا، رأى أفَّ ىذا قد أعطى 
ليو أف للفلسفة قوة ومنزلة ابلنسبة لعلم الكبلـ، ٓب يكوان ٢تا من قبل، فرأى فرًضا ع

ينتدب نفسو للرد على الفبلسفة وأف يُشن عليهم حراًب ال ىوادة فيها، وكاف على ىذا 
 قادرًا.

لقد كاف فقيًها، ومتكلًما، وصوفيِّا، ومتبحرًا ُب الدراسات الفلسفية، فرأى أف القَدر 
أعده ليكوف الرجل الذي يربح ا١تعركة الفاصلة ضد الفلسفة والفبلسفة، وقد كاف ٭تس 

 هبذه الرسالة اليت ٬تُب أف يضطلع هبا دوف تريث، فاندفع إٔب أدائها بضمَت يقظ فعبًل 
 وعقل قوي ٤تيط.

ىذا إبٚتاؿ دقيق ىو الغزإب الذي أعدَّبغرَضو نفسو ٟترب الفلسفة ورجا٢تا، فكتب 
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فماذا كاف بدقة غرضو وغايتو من ىذا العمل الكبَت، « هتافت الفبلسفة»ُب ذلك كتابو 
 خطتو اليت اصطنعها للوصوؿ إٔب الغاية اليت ندب نفسو ٢تا؟وماذا كانت 

أفَّ غرض الغزإب من كتابو ىو بياف هتافت « Schmosldersمشولدير »( يرى ٖ) 
الفبلسفة وتناقضهم بعضهم مع بعض، وأفَّ ا١تذىب الفلسفي للواحد منهم ُيضادُّ فلسفة 

ود إ٬تايب يُدلل بو على هتافت اآلخر، ومعٌت ىذا أفَّ الغزإب ٓب يكن لو ُب عملو ٣ته
الفبلسفة وتداعي مذاىبهم، بل كل ما كاف لو ىو بياف تناقض ىذه ا١تذاىب فيما 

 (ٕٔ)بينها.

ىذا الرأي، بل إفَّ غرضو كاف ىدـ تلك ا١تذاىب « مونك»ولذلك ٓب يرَض 
.  (ٖٔ) الفلسفية بنقد عنيف عاّـٍ

كره كاف غرًضا للغزإب من على أفَّ ما ذ « مونك»و٨تُن مع موافقتنا ا١تستشرؽ 
هتافتو، نرى أنَّو ٓب يكن الغرض الوحيد من كتابتو، إفَّ الغرض أو األغراض اليت أرادىا 
حجة اإلسبلـ من حربو الفبلسفة هبذا الكتاب، تُبُت لنا من كبلمو نفسو، وٓتاصة من 

 افتتاحو ٢تذا الكتاب.

 -ارايب وابن سينا، قد تركوا الدين إنَّو قد ىالو أفَّ ا١تتفلسفُت ا١تسلمُت، وٓتاصة الف
اغًتارًا بعقو٢تم، وتقليًدا للفبلسفة القدماء الذين ٢تم أٝتاء مدّوِية مثل سقراط  -كما يقوؿ 

الفبلسفة »وأبقراط وأفبلطوف وأرسطوطاليس؛ و٢تذا فرض على نفسو الرد على ىؤالء 
ليكف من »٢تيات، وذلك ُمبينًا هتافت آرائهم وتناقضها فيما يتعلق ابإل (ٗٔ)،«القدماء

غلوائو من يظن أفَّ التجمل ابلُكفر تقليًدا يدؿُّ على ُحسن رأيو، أو يُشعر بفطنتو 
وىو حُت يرد على الفبلسفة اليوانف يعتمد ُب شأهنم على ما نقلو عنهم  (٘ٔ) «وذكائو.

 الفارايب وابن سينا ُمعًتفُت بصحتو وراضُت بو.

غرًضا آخر، وىو نزع الثقة من الفبلسفة على أفَّ ٟتجة اإلسبلـ ّتانب ذلك 
تنبيو َمن َحُسن اعتقادىم فيهم فظن أف مسالكهم تقيو عن التناقض، ببياف »ا١تسلمُت، و

ولعلَّ ىذا ىو الغرض األخَت  (ٙٔ) «وجوه هتافتهم؛ فأبطل عليهم ما اعتقدوه مقطوًعا بو.
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أى شدة أْسر الفلسفة وذيوَع اسم للغزإب والغاية اليت َأَعدَّ العدة للوصوؿ إليها، بعد أف ر 
 الفبلسفة وقوة أثرىم.

م أغبياء، زاغوا  (ٚٔ)ومن أجل ىذا نراه وىو ٬ُتاد٢تم يصفهم تنفَتًا للناس منهم، أبهنَّ
إٔب ٨تو ىذا كلو  (ٜٔ)وأبفَّ بعض نظرًّيهتم ظلمات فوؽ ظلمات،(ٛٔ)عن سبيل هللا اٟتق،

ليت تُػنَػفِّر النَّاَس منو وتصرؼ عنو حىت من من الصفات اليت تُزري حقِّا ٔتن اتصف هبا، وا
 يثق بو.

على أَنػََّنا بعد ىذا نرى أفَّ الغزإب يتخذ ابدئ ذي بدء من اختبلؼ الفبلسفة اليوانف 
ُب ا١تسائل اإل٢تية فيما بينهم، دليبًل على أفَّ آراءىم فيها ٤ُتتملة للشك؛ ولذلك نراه 

ّباىُت، نقية عن التخمُت، كعلومهم اٟتسابية ولو كانت علومهم اإل٢تية متقنة ال»يقوؿ: 
وىذه حجة ٧تدىا بعد أكثر ( ٕٓ) «وا١تنطقية، ١تا اختلفوا فيها كما ٓب ٮتتلفوا ُب اٟتسابية.

الفيلسوؼ الفرنسي ا١تشهور، وذلك عندما أخذ ُب « ديكارت»من ٜتسة قروف لدى 
 نقد ما بعد الطبيعة.

ىا الغزإب من حربو الفبلسفة، فإفَّ ( وإذا كانت تلك ىي األغراض اليت قصدٗ) 
الطريقة اليت سلكها لبلوغها ٬تُب أف تكوف مناسبة معها، فكذلك يصنع ا٠تصم ا١تاىر 

 اللبيب.

حقيقة، إنَّو ُب ُمقدِّمتو الثانية لكتابو ال يُنازع الفبلسفة ُب بعض ا١تصطلحات اليت 
ٞتوىر ما يقـو بنفسو، وكذلك جوىرًا ما داموا يُريدوف اب« هللا»اصطنعوىا، مثل تسميتهم 

ال يُنازعهم ُب بعض نظرًّيهتم ُب الطبيعة اليت ال تعارض الدين ْتاٍؿ، مثل تفسَتىم 
للكسوؼ، ما داـ ذلك مبنيِّا على ُأصوؿ رًّيضية يقينية، بل إفَّ الشك ُب ىذا و٨توه يُضرُّ 

كما ال ينازعهم   الدين نفسو ويظهره متعارًضا مع الرًّيضيات اليت ال ريب فيها ُمطلًقا،
 أيًضا ُب ا١تنطق؛ إذ ال بد منو لدراسة العلـو اإل٢تية.

إ٪تا ينازعهم بعنف وشدة فيما يتعلق أبصوؿ الدين، وفيما يرجع إٔب الطبيعة وما بعد 
الطبيعة، إذا ما رأى ما ذىبوا إليو ال يتفق والعقائد الدينية الصحيحة، مثل قو٢تم ُب قدـ 
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 م البعث اٞتسماين.العآب أو حدوثو، وإنكارى

وىكذا ٓب يُهاجم الغزإب ما كاف موثوقًا بو من فلسفة اليوانف، نعٍت الرًّيضيات 
والطبيعة القائمة عليها وا١تنطق، وركز ٛتلتو بعد ىذا فيما بعد الطبيعة ينقدىا بشدة؛ ليقيم 

إل٢تية، بد٢تا ما جاء بو الدين الذي ٧تد فيو ما يعجز العقل عن الوصوؿ إليو من ا١تسائل ا
الفيلسوؼ األ١تاين األشهر « كانط»وحجة اإلسبلـ ُب ىذا وذاؾ يذكِّران ٔتا سيكوف من 

 ـ.ٗٓٛٔا١تتوَب سنة 

والغزإب حُت يُنازع الفبلسفة ُب تلك ا١تَسائل و٨توىا، ال يتناو٢تا ٚتلة، بل يعرض 
راه ىو من أدلة الرأي الذي ال يرضاه مع اأَلِدلَّة اليت ساقها الفبلسفة لتأييده، ومع ما ي

أخرى فاتت الفبلسفة، وبعد ىذه ا١ترحلة أيخذ ُب الرد واالعًتاض على ىذه األدلة 
 ويتصور ٢تم إجاابت على اعًتاضاتو، وأيخذ ُب الرد عليها من جديد.

وهبذا نرى الغزإب ال يسَُت ُب ا١تعركة على طريقة احملامي الذي ال يعنيو أف يظهر أدلة 
سَت من يُريد الوصوؿ إٔب اٟتقيقة، مع إنصاؼ خصمو وتقدير أدلتو خصمو، بل إنَّو يسَُت 

وبراىينو ٍب نَػْقِدىا، وىذه طريقة ٧تدىا ماثلة ُب كثَت من ا١تؤلفات اليت تدرس حىت اليـو 
 ابألزىر، وىي طريقة فيها إنصاؼ للخصم إٔب حدٍّ كبَت.

 كتابو وخصومتو، على أفَّ ىذا أو ذاؾ ليس كلَّ الطابع الذي يسم طريقة الغزإب ُب
إنو وقد أراد نزع الثقة من الفبلسفة، واٟتدَّ من اعتزازىم ابلعقل وقدرتو، يُنازعهم أيًضا ُب 

 بعض مسائل يتفق معهم فيها.

ومن ا١تثل لذلك مسألة رُوحانية النفس وعدـ فنائها، ىذه ا١تسألة اليت قدَّـ الفبلسفة 
اع ومن شأهنا تقوية العقيدة الدينية، واليت ال لبلستدالؿ ٢تا أدلة عقلية قويَّة حرية ابإلقن

ينازع الغزإب ُب الرأي الذي وصل إليو للفبلسفة فيها، ولكنو يردُّ على ىذه األدلة 
والّباىُت، وذلك ليُبُت للفبلسفة عجز عقو٢تم عن االستدالؿ ١تا ذىبوا إليو مع أنَّو حق، 

 (ٕٔ) وأفَّ ا٠تَت االستدالؿ ابلشرع وحده فيها.

أفَّ الغزإب يُبيح لنفسو  -وقد تقدمت اإلشارة إٔب ذلك  -بعد ىذا وذاؾ، سنرى ٍب 
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أف يرمي خصومو ابٞتهل الفاضح والتخبط ُب الظلمات، وابلكفر تقليًدا للفبلسفة اليوانف 
الذين اعتقدوا عصمتهم من ا٠تطأ، إٔب ٨تو ىذه التشنيعات اليت تُِتمُّ لو ٖتقيق التشويش 

 مُت وتسويء ٝتعتهم، وىو بعض ما قصده من ٛتلتو العنيفة.على الفبلسفة ا١تسل

واآلف بعد أف عرفنا أغراض الغزإب من هتافتو، وكيف سلك لبلوغ ىذه األغراض، 
ننتقل إٔب النَّاحية ا١تُِهمَّة من البحث، وىي عرض بعض ا١تسائل اليت يًتكز حو٢تا ا٠تصاـ 

 بُت الغزإب والفبلسفة.

إٔب أفَّ حجة اإلسبلـ ٓب يكن من غرضو ُب هتافتو بياف الرَّأي على أننا نُشَت من اآلف 
سيخصص ٢تا   -كما يقوؿ   -اٟتق ُب ا١تسائل اليت دار حو٢تا النزاع، ىذه ا١تسائل اليت 

 (ٕٕ) اب٢تدـ.« التهافت»كتااًب يُعٌت فيو ابإلثبات كما ُعٍت ُب 

ع بُت الغزإب وبُت ( ونرى بعد ما تقدـ أف نعرض ا١تسائل اليت دار فيها النزا ٘) 
الفبلسفة، سواٌء ما كاف منها ُمتعارًضا مع ما قرره الدين ُب رأي حجة اإلسبلـ، أو ما كاف 
منها حقِّا ُب نفسو، ولكن عجز الفبلسفة ُب رأيو عن إقامة الدليل العقلي عليو، ونكتفي 

هتافت »كتابو ىنا أبف نورد إب٬تاز ما أراد الغزإب بيانو ُب كل مسألة من ىذه ا١تسائل ب
، مرجئُت اٞتدؿ فيها إٔب القسم الثاين من ىذا الفصل ا٠تاص بردود ابن رشد «الفبلسفة

 عليو، وىذه ا١تسائل ىي:
 ( قدـ العآب أو حدوثو.ٔ)
 ( صدور العآب عن هللا أو تعجيز الفبلسفة عن إثبات أنو الصانع لو.ٕ) 
 ( علم هللا بنفسو وابلعآب، ومدى ىذا العلم.ٖ) 
 ( مشكلة األسباب وا١تسببات.ٗ) 
 ( البعث واٞتزاء األخروي.٘) 

ُب ا١تسألة األؤب: اليت استنفدت اٞتانب األكّب من جهد الغزإب، أراد أف يُبِطل 
قوؿ الفبلسفة أبفَّ العآب يوجد دائًما ما داـ ىو معلوؿ هللا القدًن األزٕب، وذلك ابلتدليل 

كرة أفَّ اإلرادة اإل٢تية قدرت ُب األزؿ أف يوجد على استحالة زمن ال ينتهي، وإبدخالو ف
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العآب ُب الوقت الذي أراده هللا، وىكذا ُوجد العآب ٤ُتداًث عن هللا بعد أف ٓب يكن، دوف 
 (ٖٕ) ا١تساس ٔتا ٭ُتافظ الفبلسفة عليو من عدـ التغَت ُب إرادة هللا تعأب.

ف أفَّ هللا صانع العآب، وأهنم وُب الثانية: حاوؿ أف يُدلل على أفَّ الفبلسفة ال يرو 
يعجزوف عن إثبات ذلك حسب ما ذىبوا إليو: من أفَّ العآب قدًن؛ فبل ٯتكن أف يكوف 
٥تلوقًا، وأفَّ هللا ليس مريًدا حىت يكوف فاعبًل، ومن أفَّ الواحد ال يصدر عنو إال واحد، 

 (ٕٗ) والعآب مركب من ٥ُتتلفات؛ فبل ٯُتكن صدوره عن هللا الواحد.

وُب الثالثة: حاوَؿ إلزاـ الفبلسفة القوَؿ أبفَّ هللا ال يعرؼ ذاتو وال غَته، ما داـ العآب 
كما   (ٕ٘) صدر عنو ببل إرادة بل ابلضرورة كصدور اٟترارة عن النار والنور عن الشمس.

 (ٕٙ) ُعٍت إببطاؿ قو٢تم أبفَّ هللا ال يعلم اٞتزئيات.

ل على أفَّ االرتباط بُت ما ُيَسمَّى سبًبا وما وُب ا١تسألة الرابعة: عمل على التدلي
يَُسمَّى ُمسبػًَّبا ليس ضرورًّيِّ على خبلؼ ما يرى الفبلسفة، وىذا لتكوف ا١تعجزات النبوية 

إذا المس النار ال يدؿ على أفَّ  -مثبًل  -٦تكنة، وذلك ببياف أفَّ احًتاؽ القطن 
على حدوث االحًتاؽ عند ا١تبلمسة، االحًتاؽ ىو من النار وهبا حقيقة، بل ال يدؿ إال 

أمَّا السبب فهو هللا الذي خلق االحًتاؽ عند ا١تبلمسة، والذي ٬توز أف ٮتلق ما يَُسمَّى 
ويذكِّران ما ذىب الغزإب إليو ُب ىذه ا١تشكلة ٔتا ذىب (ٕٚ) مسببًا بدوف ما يسمى سبًبا.

ه، أي: نفي االرتباط الضروري إليو كلّّ من مالّْباْنش ُب القرف السابع عشر وىيـو من بعد
 بُت ما يَُسمَّى سبًبا وما ُيسمى مسبًبا.

يقوؿ أبفَّ التجربة ترينا فقط أف واقعة ما ينتج عنها أخرى دوف أف يبُت « ىيـو»إف 
بل إفَّ (ٕٛ) لنا ارتباطًا ضرورًّيِّ بينهما، أي: االرتباط الذي يُراد هبذا التعبَت: عبلقة السببية.

ّرِح أبفَّ السبب اٟتقيقي الذي يوَجد الشيُء بو ىو هللا وحده، فإفَّ ُيصَ « مالّبانش»
السبب اٟتقيقي ُب رأيو ىو ما يرى العقل ارتباطًا ضرورًّيِّ بينو وبُت ما ينتج عنو، وىذا ما 
ال يراه العقل إال هلل الذي يكوف عن إرادتو وحدىا كل شيء، وال ٯُتكن أف ٬تعل هللا ىذه 

ومن ٍبَّ فإفَّ اإلنساف حُت ٭ترؾ  (ٜٕ)وإال لتعددت اآل٢تة ا٠تالقة.القوة لشيء ٦تا خلق، 
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 ذراعيو مثبًل، يفعل ىذا بقوة ليست ُب اٟتق منو.

ومع اشتداد حجة اإلسبلـ ُب نصرة ما ذىب إليو ُب مشكلة السببية، فإنو يشعران 
، ٬ترُّ إٔب أبف إنكار لزـو ا١تسببات عن أسباهبا وإضافتها إٔب هللا وحده دوف منهج متعُت

الفوضى ُب الطبيعة، وذلك بتجويز انقبلب غبلـ كلبًا، أو كتاب فرًسا، أو غَت ذلك 
 وذاؾ من انقبلب أعياف ا١توجودات إٔب بعض.

و٢تذا ٧تده يتدارؾ ىذا الزَّعم، أي: ٕتويز االنقبلابت ُب الطبيعة، أبف قرر أفَّ هللا 
دوف ما ُيَسمَّى سبًبا أمر ٦تكن ُب نفسو خلق فينا علًما أبفَّ انقبلب الشيء إٔب شيء آخر 

ولكنو ال يقع، وٓتاصة أفَّ استمرار عادة ترتُّب األشياء بعضها عن بعض، إبرادة هللا 
ا ستجري دائًما وفق ىذه العادة والنظاـ.  (ٖٓ) وسببيتو وحده، رسَّخ ُب أذىاننا أهنَّ

أيًضا كذلك لدى ٧تدىا « العلم»اليت خلقت فينا ىذا « العادة»ىذا، وفكرة ىذه 
فإنو يُعلل هبا اطِّراد ما نراه من النظاـ ُب الطبيعة، ووجود شيء عن شيء دائًما «. ىيـو»

 (ٖٔ) ابطِّراد.

وأخَتًا ُب ا١تسألة ا٠تامسة: وىي ا١تسألة العشروف اليت ختم هبا الغزإب كتابو هتافت 
بعث اٞتسماين الثواب الفبلسفة، ٧تده يُعٌت إببطاؿ ما ذىب إليو الفبلسفة من إنكار ال

والعقاب اٞتسمانيُت، ُمستنًدا ُب ىذا ْتق إٔب ما جاء عن ذلك ُب الشريعة من نصوص ال 
ٖتتمل التأويل تثبت البعث واٞتزاء اٞتسمي والروحي مًعا، كما نراه يُعٌت بعد ىذا إببطاؿ 

 (ٕٖ) احملاالت اليت رأى الفبلسفة أهنا ٘تنع من بعث األجساد.

اإلسبلـ أغراضو وغايتو من كتابو، وسلك ُب سبيل ٖتقيق ما أراد وىكذا حدد حجة 
ا ٖتقق غايتو، وَحدَّد ميداف ا١تعركة بينو وبُت الفبلسفة.  الطريَق اليت ارتضاىا ورأى أهنَّ

فلننظر بعد ذلك ماذا سيكوف من خصمو ابن رشد نصَت الفلسفة، ٍب علينا بعد 
ركة اليت ما تزاؿ آاثرىا َماثلة ُب التفكَت ىذا كلو أف نتقدـ برأينا ا٠تاص ُب ىذه ا١تع

 الفلسفي حىت ىذه األًّيـ.
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 التَافت ّتَافت رطد ابً( 2)

إذا كاف قد ُكتب للغزإب كما رأينا أف يشنَّ ا١تعركة حامية ضد فبلسفة اإلسبلـ، أو 
، فقد ُكتب كذلك «حجة اإلسبلـ»بعبارة أدؽ ضد الفارايب وابن سينا، وأف يصَت بذلك 

أف يهدـ هتافتو، وأف َيصَت هبذا نصَت  (ٖٖ) د الذي ظهر بعده بقليل من الزمن.البن رش
 الفلسفة ُب اإلسبلـ.

( على أنو ما ينبغي أف نظن أنو كاف أوؿ من أحس بثقل وطأة الغزإب على ٔ)
ابن »الفبلسفة ووجوب الرَّدِّ عليو، فقد كاف قبلو من أحس ىذه الشدة، ونعٍت بو 

 «.طُفيل

ْتسب ٥تاطبتو للجمهور يربط ُب »بكر بن طفيل على الغزإب أنو  لقد عاب أبو
وضرب ٢تذا مثبًل مسألة إنكار البعث « موضع و٭تل ُب آخر، ويكفِّر أبشياء ٍب ينتحلها.

اٞتَسدي اليت كانت من أسباب تكفَته للفبلسفة، مع أنَّو ال يبعد أف يكوف ىذا ىو رأيو 
 (ٖٗ) العمل، وا١تنقذ من الضبلؿ.ا٠تاص على ما يُؤخذ من كتابيو: ميزاف 

وابن طفيل يذكر بعد ىذا أفَّ الغزإب يعتذر عن اٗتاذه آراء ٥ُتتلفة ُب ا١تسألة الواحدة 
أبفَّ اآلراء ثبلثة أقساـ: رأي يُشارؾ فيو اٞتمهور فيما « ميزاف العمل»بقولو ُب آخر كتاب 

أي يكوف بُت اإلنساف ىم عليو، ورأي يكوف ْتسب ما ٮتاطب بو كل سائل ومسًتشد، ور 
 وبُت نفسو ال يطلع عليو إال من ىو شريكو ُب اعتقاده.

  -وىذا ا١تعٌت الذي أحسو ابن طفيل ُب الغزإب، ٧تد ابن رشد ٭تسو أيًضا حُت يرى 
أنَّو اُضطرَّ ألف يقوؿ ما ال يعتقد من أجل زمانو ومكانو، وُمبلحظة  -كما سيجيء 

يؤكد أفَّ للغزإب مؤلفات مضنواًن هبا « مونك»فيلسوؼ األندلس ىذه ىي اليت جعلت 
 (ٖ٘) .ésotéripuesعلى غَت أىلها 

ُب وضوح وإ٬تاز، « هتافت الفبلسفة»( ويفصح ابن رشد عن غرضو من كتابتو ٕ)
وبعد ٛتد هللا الواجب، والصبلة على ٚتيع رسلو وأنبيائو، فإفَّ الغرض »فيفتتحو بقولو: 

ُب التصديق واإلقناع، « التهافت»ألقاويل ا١تثبتة ُب كتاب ُب ىذا القوؿ أف نُبُت مراتب ا
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 (ٖٙ) «وقصور أكثرىا عن مرتبة اليقُت والّبىاف.

وىذا الغرض مع أتكيد ابن رشد إًّيه ُب مواضع كثَتة أخرى من كتابو، ليس ُب رأينا 
إال وسيلة يصل هبا إٔب غرضو األخَت، وىو أْف يردَّ عدواف الغزإب و٬تعل ٛتلتو على 

لفلسفة ابطلة، وبذلك يتم لو ما َنَصب نفسو لو من االنتصار للفلسفة وإزالة اٞتفاء بينها ا
 وبُت الشريعة، إف ٓب نقل التوفيق بينهما.

( وسنرى من عرض مسائل النِّزاع ا١تُِهمَّة بُت فيلسوؼ األندلس وحجة ٖ) 
قاـ بو ابن رشد  كما يقوؿ ْتق األب بويج، ليس دفاًعا« هتافت التهافت»اإلسبلـ، أفَّ 

لُيعيد للفلسفة منزلتها، ولكنو فحص دقيق وتفسَت أو أتويل عميق متبصر لكتاب 
 (ٖٚ)الغزإب.

بيَد أفَّ ىذا ال ٯتنعنا من القوؿ أبننا سنرى أيًضا أف ابن رشد كاف يعمل جهده على 
بو وىو يكتب كتا -عدـ توسيع شقة ا٠تبلؼ بُت ا١تُتكلمُت والفبلسفة، كما كاف يصُدر 

عن ىذا ا١تبدأ الذي سبق بيانو وىو: للجمهور تعليم غَت التعليم الذي يكوف للخاصة،  -
 (ٖٛ) ٚتيًعا وابٟتكمة والشريعة مًعا.وإف ٥ُتالفة ىذا حراـ؛ ألنَّو يضر ابلناس 

ولشعور أيب الوليد بثقل ما ٭تمل من مسئولية، وأبفَّ األمر جدّّ كل اٞتد، نراه ينَعى 
أبنو ٓب يقصد من  -كما عرفنا من قبل   -و على الغزإب حُت يصرح ْترارة من كل قلب

هتافتو بياف اٟتق ُب نفسو، وإ٪تا قصد التشويش على الفبلسفة ونزَْع الثقة منهم، إٔب آخر 
 ما قاؿ ُب ىذه الناحية.

إنو ال يليق ىذا الغرض بو، وىي ىفوة من ىفوات »وُب ىذا يقوؿ فيلسوفنا ْتق: 
  (ٜٖ) «عآب ٔتا ىو عآب إ٪تا قْصده مطلق اٟتق ال إيقاُع الشكوؾ وٖتيَت العقوؿ.العآب، فإفَّ ال

إف ىذا قصٌد ال يليق بو، بل ابلذين ُب غاية الشر! » (ٓٗ) كما يقوؿ ُب موضع آخر:
وكيف ال يكوف ذلك كذلك ومعظم ما استفاد ىذا الرجل من النباىة إ٪تا استفادىا من  

ريد فبلسفة اليوانف(! وىبك إذا أخطئوا ُب شيء، فليس كتب الفبلسفة ومن تعليمهم )ي
من الواجب أف ننكر فضلهم ُب النظر وما راضوا بو عقولنا! أفيجوز ١تن استفاد من كتبهم 
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وتعاليمهم مقدار ما استفاد ىو منها، حىت فاؽ أىل زمانو وعظُم ُب ملة اإلسبلـ صيتو 
 على اإلطبلؽ وذـ علومهم!وذكره، أف يقوؿ فيهم ىذا القوؿ، وأف يصرح بذمهم 

وإف وضعنا أهنم ٥تطئوف ُب أشياء من العلـو اإل٢تية، فإان إ٪تا ٨تتج على خطئهم من 
القوانُت اليت علَّموان إًّيىا من القوانُت ا١تنطقية، ونقطع أهنم ال يلوموننا على التوقيف على 

م إال ىذا القصد، خطأ إف كاف ُب آرائهم، فإف قصدىم إ٪تا ىو معرفة اٟتق، ولو ٓب يكن ٢ت
 «!لكاف ذلك كافيًا ُب مدحهم، فبل أدري ما ٛتل ىذا الرجل على مثل ىذه األقواؿ

وألفَّ غرض ابن رشد ىو كما عرفنا بياُف ما ىو حق من آراء الغزإب، نراه يقرُّ لو ٔتا 
 يكوف ُب آرائو من صواب، وينقد أحيااًن وبشدة الفارايب وابن سينا على ما ذىبوا إليو من

 خطأ، وذلك صنيع العآب الباحث الطالب للحقيقة وحدىا.

واآلف، بعد ىذا التمهيد الذي عرفنا منو ما كاف من جهد ُب الرد على الغزإب، أنخذ 
ُب صميم ا١توضوع، نعٍت ُب بياف رأي فيلسوفنا ُب أىم ا١تسائل اليت عرضناىا عن الغزإب 

 ا وحو٢تا.من قبل، واليت رأينا تركيز ا١تعركة بينهما فيه

 اليزاع مشائل( 3) 

 العامل قدو( 3-0) 

ليس من ا١تبالغة ُب شيء أف نقوؿ أبفَّ ىذه ا١تسألة أىم ا١تسائل اليت كانت وما تزاؿ 
سبب ا٠تصومة العنيفة بُت الفبلسفة وا١تتكلمُت، ىؤالء يروف أفَّ القوؿ بِقدـ العآب على 

علة، ومساوقتو لو تعأب ُب الزمن يُعتّب أي ٨تو كاف وصدوره ضرورة عن هللا كا١تعلوؿ عن ال
 إنكارًا للخلق وتعريًضا لوجود هللا للجحود!

ذلك أبهنم يروف أفَّ ا٠تلق واإلحداث ٫تا الكوف عن عدـ فبل يُتصور كوف العآب 
 (ٔٗ) ٥تلوقًا هلل إال إذا أوجده بعد ُمدَّة كاف معدوًما فيها، بل كاف هللا ىو ا١توجود وحده.

فة ال يروف ُب القوؿ ابلقدـ إنكارًا للخلق، وال تعريًضا لوجود هللا لكنَّ الفبلس
للعآب دوف أف يسبقو « ا٠تلق واٟتدوث»للجحود، فإهنم يروف أف من العسَت حقِّا تصور 
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 كاف معدوًما فيو.« زماف»أو بعبارة أخرى، دوف أف يسبق وجود العآب « العدـ»

م يروف فيما يتصل ابلعدـ أنو ي كفي أف يتقرر عقبًل أفَّ العآب ما كاف ٯتكن أف إالَّ أهنَّ
يُوجد من نفسو لو ٓب يوجده هللا، فهذا الوجود من غَته معناه عدمو لو ٓب يوجد عن سببو 

وكذلك رفع الزَّماف بُت وجود هللا ووجود العآب عنو، ال يرفع أفَّ ىذا حادث  (ٕٗ) وعلتو.
تصور أسبقية هللا ووجود العآب عنو بعد عن ذاؾ، وكل ما ُب األمر أنو ٬تعل من العسَت 

ذلك، وأمَّا مسألة ا٠تلق واإلحداث وثبوت ىذا العمل عن هللا، فيكفي ُب ىذا أف يُقاؿ 
 (ٖٗ) ْتقٍّ أبفَّ ا١تخلوؽ ىو ا١تعلوؿ عن ا٠تالق، وإف ٓب يتقدـ الفاعل عنو بزماف.

ختار لنفسو وفيلسوؼ األندلس حُت يُدافع عن رأي الفبلسفة ُب تلك ا١تشكلة، ا
 ُب دفاعو وتدليلو ١تا يذىب إليو ما ٯتكن أف يلخص ىكذا:

ا  )أ( قبوؿ ما رآه صحيًحا من األِدلَّة اليت تقدـ هبا الغزإب ُب كتابو التهافت، ذاكرًا أهنَّ
 أدلة الفبلسفة ١تذىبهم، ورفض ما ال يراه صحيًحا منها.

 األدلة.)ب( الرد على ما وجهو الغزإب من اعًتاضات على تلك  

 )جػ( التقدـ أبدلة أخرى لتأييد رأي الفبلسفة. 

ليس ٥تصًصا للّبىنة، بل لرد ىجـو الغزإب وبياف « هتافت التهافت»)د( بياف أفَّ كتابو  
 أفَّ أكثر ما جاء بو ال يرتفع إٔب مرتبة اليقُت والّبىاف.

 ١تا كاف من ىذا، وليس من ا١تيُسور وال من الضروري ُب رأينا أف نُورد ىنا سِجبلِّ 
جدؿ طويٍل ُب ىذه ا١تَسألة بُت ابن رشد وبُت خصمو اللدود، ويكفي أف نذكر إب٬تاز 
دقيق أىم ما استند إليو فيلسوؼ األندلس ُب دحض مذىب ا١تتكلمُت، وىو حدوث 
العآب بعد زماف كاف معدوًما فيو، والّبىنة على أنو قدًن ٔتا يتفق والغرض الذي كتب كتابو 

 من أجلو.

( يرى الفبلسفة أنو يستحيل صدور حادث عن قدًن، وذلك أَنَّنا لو فرضنا زمًنا  ٔ)
كاف العآب ٦تكن الوجود فيو لكنو ٓب يوجد؛ ألنو ٓب يكن لوجوده مرجح على عدمو، كاف لنا 
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أف نتساءؿ: ىل َجدَّ مرجح اقتضى وجوده حُت وجد، أـ ال؟ فإف كاف الثاين، كاف 
ح، وإف كاف األوؿ الواجب أف يظل العآب ٦ُتك نًا غَت موجود؛ إذ ال يوجد شيء ببل ُمَرجِّ

سألنا عن السبب الذي جعل ا١ترجح ٬تدُّ اآلف ال قبل، ومع ىذا فيكوف هللا تعأب ٤تبل 
 للتغَت بسبب ىذا ا١ترجح الذي جد وبسببو وجد العآب بعد ما كاف معدوًما.

دُّه ابن رشد إال جداًل عاليًا ال وىذا القوؿ وإف حكاه الغزإب دليبًل للفبلسفة ال يع
 (ٗٗ) يصل إٔب مرتبة الّبىاف.

على أفَّ الغزإب يعًتض على ىذا الدليل؛ فيقوؿ: ما الذي ٯتنعنا من أف نعتقد أفَّ هللا 
أراد أزاًل أف يستمر العآب معدوًما طوؿ مدة عدمو، وأف يوجد بعد ىذا الزمن ُب الوقت 

وده قبُل مراًدا فلم ٭تدث، ٍب حدث بعُد ُب الوقت الذي ُوجد فيو، وحينئذ ٓب يكن وج
 (٘ٗ) الذي عيَّنو هللا إبرادتو القدٯتة لوجوده، وظل هللا منزًَّىا عن كل تغَت.

وُب رأينا أف ىذا يُعتّب من جانب الغزإب حبلِّ موفًقا للمسألة، ولكن ابن رشد يرى 
٢تم حينئذ من التَّسليم أبف حالة  أفَّ ا١تُتكلمُت ال بدَّ  -ُب سبيل نقده وعدـ التسليم بو  -

بل ال بدَّ حُت الفعل من (ٙٗ)الفاعل ُب وقت عدـ الفعل ليست ىي حالتو وقت الفعل،
أمر جدٍّ إمَّا ُب الفاعل نفسو أو ُب ا١تفعوؿ، وإذف ىذه اٟتالة اٞتديدة ال بدَّ ٢تا من فاعل، 

اد بذاتو وحده، وإمَّا ىو ذاتو، وىذا إما أف يكوف غَته، فبل يكوف ا١توجد مكتفيًا ُب اإل٬ت
فبل يكوف العآب أوؿ ٥تلوؽ لو، بل أوؿ ٥تلوؽ ىو تلك اٟتالة، مع أفَّ ا١تتفق عليو أف العآب 

 (ٚٗ) ىو أوؿ ما خلق هللا.

ٍب كيف يُػَتصور فعل حادث عن إرادة قدٯتة من غَت أف تتغَت حالة الفاعل وقت 
ا ما يعتّب نقًصا ُب حقو ٖتقيق الفعل، وىذ الفعل عن حالتو قبلو، أبف تَزيَد رَغبتو ُب

 (ٛٗ)تعأب.

وال ندري كيف َيِصحُّ ىذا من ابن رشد ابلنسبة هلل تعأب، إنو يصح ُب اإلنساف 
الذي إف أراد مثبًل أف يفعل كذا بعد عاـ ال بدَّ لو من أف يُباشر بنفسو ما أراد سابًقا فعلو، 

 وحينئذ يُقاؿ إفَّ حالة جديدة حصلت لو.
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مَّا صانع العآب، أي: هللا، فقد سبق أف َعّبَّ الغزإب عن رأي ا١تُتكلمُت حُت ذىب أ
إٔب أفَّ هللا أراد أزاًل أف يُوجد العآب ُب وقت كذا، وُب ىذا الوقت وجد بسبب اإلرادة 

ُب اٟتالتُت: حالة عدـ الفعل وحالة  -أي: هللا  -القدٯتة دوف أف تتغَت حالة الفاعل 
 الفعل.

فَّ ىناؾ اعًتاًضا آخر للفبلسفة على حل الغزإب تقدـ بو حجة اإلسبلـ على أ
نفسو، وىو أقوى من اعًتاض ابن رشد، و٢تذا رضيو ٘تاًما، وىو يتلخص ُب أنَّو كما 
يستحيل وجود حادث وُمسبب ببل سبب، يستحيل أتخر وجود ا١تسبب عن سببو 

وما يزاؿ موجوًدا، وإرادتو موجودة  الكامل شروط اإل٬تاد واإل٬تاد، وىنا مثبًل كاف هللا
ي ىو علتو ونسبتها إٔب ا١تُراد موجودة واثبتة، فكيف يتأخر وجود العآب عن وجود هللا الذ

 (ٜٗ) التامة وسببو الكامل!

وىذا ما يذكران ٔتا سيقولو البغدادي فيما بعد عن القائلُت بِقدـ العآب؛ إذ يُقرروف أفَّ 
ا عا١تًا مريًدا قادرًا، كاف ال بد أف يكوف العآب موجوًدا أزاًل أيًضا، هللا إذا كاف ٓب يزؿ موجودً 

 (ٓ٘) وال يُعقل أف تكوف مدة قبل العآب يكوف هللا فيها عاطبًل غَت خالق وال موجد.

وقد قلنا آنًفا إفَّ ابن رشد رضي ٘تاًما ذلك الرد الذي تقدـ بو الغزإب عن الفبلسفة، 
بل أخذ ُب اإلمعاف ُب اٞتدؿ، إنو يُطالب الفبلسفة ببياف أفَّ إالَّ أفَّ ىذا ٓب يسلمو، 

استحالة أتخر وجود ا١تفعوؿ عن فاعلو الكامل شروط ا٠تلق واإل٬تاد، أمٌر معروؼ 
بداىة، أو إبقامة الدليل الّبىاين عليو إف ٓب يكن من ا١تعارؼ األؤب، فإف القائلُت ْتدوث 

وُب الرَّدِّ على ىذا  (ٔ٘) ا من الفبلسفة ا١تُخالفُت.العآب عن إرادة قدٯتة أكثر بكثَت جدِّ 
اٞتدؿ يرى ابن ُرشد ْتق أنو ليس من شرط ا١تعرَّؼ بنفسو أف يعًتؼ بو ٚتيع الناس؛ إذ 

 (ٕ٘) ا١تراد بو أنو مشهور.

على أفَّ الغزإب أراد بعد ىذا إلزاـ الفبلسفة أبف يقروا ٔتا جعلوه ٤تااًل من صدور 
و يقوُؿ أبنو من ا١تعروؼ وا١تتفق عليو؛ ألنَّو ُمشاىد أفَّ ُب العآب أمورًا حادث عن قدًن، إنَّ 

حادثة ٕتدُّ آاًن فآاًن، وىذه األمور ٢تا ببل ريب أسباب تصدر عنها، وإذف ىذه األسباب 
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إف كانت آخر األمر حادثة كاف معناه االستغناء عن ا٠تالق القدًن، وإف انتهت إٔب ىذا 
 (ٖ٘) اٟتادث عن القدًن، فلم ال يكوف األمر ىكذا ابلنسبة للعآب. ا٠تالق كاف معٌت صدور

أفَّ  -كسائر أنصار القوؿ بِقدـ العآب مثل الفارايب وابن سينا   -وىنا يرى ابن رشد 
ىذه األمور اٟتادثة تنتهي آخر األمر إٔب سبب قدًن، ولكنها حادثة األجزاء أزلية اٞتنس، 

وىذا الغموض الذي ٧تده عند  (ٗ٘) نسو عن القدًن.فبل يلزمنا القوؿ بصدور حادث ّت
فيلسوؼ األندلس ُب ىذا اٞتواب، يُوضِّحو البغدادي حُت يشرح مذىب أنصار قدـ 

 العآب ُب كيفية صدور اٟتادث عن القدًن.

إنَّو يقوؿ ُب ىذا الصدد أبفَّ القدًن بذاتو يوجد أزاًل حركة مستمرة، وابستمرار ىذه 
ث اليت ٬تيء بعضها بعد بعض عن أسباب قدٯتة، حادثة السببية اٟتركة تكوف اٟتواد

ْتركاهتا اليت تتجدد منها كلَّ آف حالٌة تصَت سبًبا ٟتادث، وذلك مثل الشمس اليت بذاهتا 
بسبب  القدٯتة ال ٬تب عنها النهار والليل والفصوؿ األربعة، بل إفَّ ذلك ٭تدث عنها

 (٘٘) حركتها الطولية والعرضية.

ا أفَّ ىذا وذاؾ يرجع إٔب ما ىو معروؼ من أفَّ الفبلسفة حُت قالوا بِقَدـ وُب رأين
العآب أرادوا قدـ بعضو، أي: أرادوا فقط قدـ العقوؿ السماوية، والنفوس الفلكية، 
واألفبلؾ بذواهتا دوف حركاهتا، والعنصرًّيت ٔتادهتا ال ابلصور اليت تطرأ عليها، وهبذا 

صدر حادث عن قدًن من ىذه األشياء، ال عن قدًن ىو هللا يكوف ال مانع ُب رأيهم أف ي
 سبحانو وتعأب.

( وبعد ىذا الدليل الذي ذكره الغزإب ُب هتافتو للفبلسفة، لبلستدالؿ بو على ما ٕ) 
يروف من قدـ العآب، وبعد ما عرفنا ما اثر عليو من اعًتاضات وإجاابت على ىذه 

  أخذ ُب الرد عليو.االعًتاضات، ذكر كذلك دليبًل اثنًيا ٍب

وىذا الدليل يتلخص ُب أفَّ تقدـ هللا تعأب عن العآب إما أف يكوف ابلِعلِّية فقط، 
فيكوف العآب قدٯتًا مثلو لتبلـز العلة وا١تعلوؿ ُب الزَّماف، أو يكوف تقدـ هللا عن العآب 

ا كاف الزماف قدٯتًا ابلزماف، فيكوف إذف قبل العآب زماف قدًن كاف هللا فيو دوف العآب، وإذ
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 (ٙ٘) ٍب وجب ِقدـ ا١تتحرؾ هبا أيًضا.وجب قدـ اٟتركة اليت ال يُفهم إال هبا، ومن 

وإذف فبل ضرورة فيما  (ٚ٘) لكن ابن رشد ٓب يرَض ىذا دليبًل صحيًحا للفبلسفة:
نرى للكبلـ فيو، وْلنتجاوزه إٔب الدليل األخَت الذي ٩تتم اٟتديث بو ُب مشكلة ِقَدـ 

 .العآب

( ال بدَّ لكل حادٍث من َمادَّة يقوـُ هبا؛ وذلك ألنَّو ٦تكن قبل حدوثو، واإلمكاف ٖ)
ال  -أو ا١توضوع أو احملل  -َيْستَػْلِزـُ موضوًعا يقوـُ بو ويكوف قاببًل لو، وإذف ىذه ا١تادة 

ٯُتكن أف تكوف حادثة، وإال الحتاجت إٔب مادة أخرى، وىكذا من غَت هناية، فيجُب إذف 
ور ا١تُختلفة، وذلك تكوف قدٯتة، ويكوف اٟتادث ىو ما يطرأ عليها مَن األعراض والصأف 

 (ٛ٘) ىو ا١تطلوب.

والغزإب وقد ساؽ ىذا الدليل يعًتُض عليو أبفَّ إمكاف ىذا الشيء أو وجوبو أو 
استحالة اآلخر، أموٌر يرجُع فيها إٔب قضاء العقل، ٔتعٌت أفَّ ما قدَّر العقل وجوده؛ فلم 

نع عليو تقديره ٝتيناه ٦ُتكنًا، فإف امتنع تقدير وجوده ٝتيناه مستحيبًل، وإف ٓب يقدر على ٯتت
تقدير عدمو ٝتيناه واجبًا، وإذف ىذه قضاًّي عقلية ال ٖتتاج إٔب موجود سابق ٕتعل وصًفا 

ولو كاف اإلمكاف يستدعي مادة يقـو هبا الستدعى االمتناُع مادة كذلك، مع أنو  (ٜ٘) لو.
 (ٓٙ).يها؛ ألفَّ ا١تمتنع ٤تاؿ وجودهشيء ا١تمتنع مادة يطرأ االمتناع علليس لل

وابن رشد ال يعيا ىنا ابٞتواب، إنو يُؤكد أفَّ استدعاء اإلمكاف مادة يقـو هبا أمٌر 
، ما داـ كلّّ منا عندما يسمع مثبًل أفَّ ىذا الشيء ٦تكن يفهم شيئًا يقـو بو ىذا  بُتِّ

تدعي موضوًعا مثل ما يستدعي اإلمكاف، وىذا واضح أيًضا اإلمكاف، وكذلك ا١تمتنع يس
ما داـ ا١تمتنع مقابل ا١تمكن، واألضداد ا١تُتقابلة يقتضي كلّّ منها وال شك موضوًعا، فإفَّ 
االمتناع ىو سلب اإلمكاف عن شيء ما، فكما يقتضي ىذا اإلمكاف موضوًعا يقتضي 

 (ٔٙ) و٨توه.قولنا: ا٠تبلء ٦تتنع، االمتناع كذلك موضوًعا يسلب عنو إمكاف الوجود ك

ىذا، ونعتقد أف ىذا القدر كاٍؼ ُب تعرؼ وجهة نظر كلٍّ من ا٠تصمُت ُب مشكلة 
ليس من السهل أف يقـو دليل عقلي قاطع فيها، إف فيلسوؼ األندلس يرى أفَّ أِدلَّة 
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لك األدلة ا١تُتكلمُت على حدوث العآب، كما حكاىا الغزإب ليست برىانية وال يقينية، وكذ
لبلستدالؿ هبا على قدمو، ومع « هتافت الفبلسفة»اليت حكاىا عن الفبلسفة ُب كتابو 

ىذا وذاؾ ٨تُن نرى أفَّ ابن رشد نفسو ٓب يُػَقدِّـ دليبًل برىانيِّا يقينيِّا على ما يَدَّعيو ىو 
 والفبلسفة من قدـ العآب.

لتقدـ هبذا النوع من ليس ٤تل ا« هتافت التهافت»إنَّو نفسو يصرح أبف كتابو 
 وأفَّ على من يريد الّبىاف اٟتق أف ينظره ُب مواضعو األخرى. (ٕٙ)الدليل،

وإف لنا أخَتًا أف نقوؿ أبفَّ القوؿ ابٟتدوث ٬تعل من السهل تصوَر النِّسبة بُت هللا 
اء وبُت العآب، أي: بُت ا٠تالق وا١تخلوؽ، وإنو مع ىذا لنا أف نقوؿ أيًضا أبفَّ الوحي وإف ج

كما يدعي ابن رشد   -ْتدوث العآب ُب الزَّماف، فإف للعقل منطقيِّا أف ٬ُتيز ال أف يوجب 
 كوف العآب قدٯتًا و٥تلوقًا هلل تعأب.  -وأمثالو 

ٍب لنا أف نقوؿ أيًضا أبفَّ ما ذىب الفبلسفة إليو، من أفَّ العلة التامَّة ٬تُب أف يوجد 
مرًا ضرورًّيِّ ُب العلة اليت تفعل من طبعها دوف إرادة معها معلو٢تا ُب نفس الزَّماف، يكوف أ

 ٢تا، كالنار واٟترارة مثبًل.

أمَّا الفاعل الذي لو إرادة وىو علة اتمَّة لشيء ما، فإفَّ لو أف يُوجد ما يريد ُب الزمن 
الذي يريده ويعينو، وبكلمة واحدة إننا ال نستطيع أف نسلِّم للفبلسفة أبفَّ ا١تعلوؿ يتبع 

 ا ُب زمن وجوده علتو وإف كانت اتمة.دائمً 

 عيُ العامل ّصدّر اهلل ّدْد( 3-2) 

ىنا نتكلم عما أراد الغزإب إثباتو من أفَّ الفبلسفة ال يُريدوف اٟتقيقة حُت يقولوف إفَّ 
هللا صانع العآب، بل إفَّ ىذا القوؿ ٣تاز عندىم وتلبيس منهم، ومعٌت ذلك أفَّ الفبلسفة ال 

 و خالق العآب حسب مذىبهم.يروف أف هللا ى

العآب ال يُتصور كما يقوؿ الغزإب أف يكوف من صنع هللا ُب رأيهم وحسب أصلهم 
الذي ذىبوا إليو، وذلك من ثبلثة أوجو: الفاعل ال بدَّ أف يكوف ُمريًدا ٥ُتتارًا، وهللا ليس  
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جو؛ فبل كذلك ُب مذىبهم، والعآب قدًن، وا١تصنوع ىو اٟتادث، وهللا واحد من كل و 
قات فبل يكوف واحًدا من  يصدر عنو إال واحد كذلك عندىم، والعآب فيو كثَت من ا١تُختل

 (ٖٙ) كل وجو.

وىذا البياف من الغزإب ٬تعل من اليسَت حصر ا٠تبلؼ بُت ا١تتكلمُت والفبلسفة 
 على ىذا النحو: ما ىو الفاعل؟ وما ىو الفعل؟ وما ا١تراد ٔتا ذىب إليو الفبلسفة من أفَّ 

 الواحد ال يصدر عنو إال واحد؟

)أ( يرى الغزإب كما عرفنا أفَّ الفاعل ليكوف فاعبًل ٬تب أف يكوف عا١تًا ٔتا يفعل، 
وُمريًدا لو عن اختيار، ويفرؽ بُت ٣ترد السبب لشيء، كالشخص للظل والشمس للضوء 

وال صانًعا،  واٟترارة، وبُت ما يكوف سببًا على ٨تو خاص ىو اإلرادة، فاألوؿ ليس فاعبًل 
والثاين ىو الفاعل حقِّا ما داـ يعلم ما يفعل ويريده. أي إفَّ األوؿ إف ٝتُِّي فاعبًل كاف 
بطريق اجملاز ال اٟتقيقة، ومثالو من ألقى شخًصا ُب النار فمات كاف ىو القاتل دوف النار 

 (ٗٙ) يست إال سببًا ال فاعبًل حقِّا.اليت ل

رر ضرورة عنصر اإلرادة واالختيار ُب الفعل حىت يكوف ويُريد الغزإب هبذا كلو أف يُق
من صدر عنو فاعبًل حقِّا، وما داـ العآب صدر عن هللا ابلضرورة عند الفبلسفة، يكوف هللا 

الفاعل أو »غَت مريد، وإذف فبل يكوف فاعبًل وال خالًقا للعآب، ويكوف إطبلؽ وصف 
 (٘ٙ) قة ما جاء بو اإلسبلـ!د بو موافعليو إطبلقًا غَت حقيقي يُرا« الصانع

وُب الرد على ذلك كلو يبدأ ابن رشد ابلقوؿ أبفَّ اشًتاط اإلرادة واالختيار، على 
ليس من ا١تعروؼ  -أي: ُب ا٠تالق  -النَّحو الذي يُريده ا١تتكلموف، ُب الفاعل للعآب 

 إٔب الغائب. بنفسو أو ا١تعتَػَرؼ بو، إال إذا قاـ الدليل عليو أو صح نقل حكم الشاىد فيو

وىذا، أبفَّ الفاعل ُب األمور ا١تشاىدة إمَّا فاعل بذاتو وطبعو شيئًا واحًدا فقط ال 
يتغَت، ونستطيع أف ٪تثل ٢تا ابلنار تكوف عنها اٟترارة، والثلج تكوف عنو الّبودة، وإمَّا 

عن فاعل عن علم وروية، فهو يفعل ىذا الشيء اليـو مثبًل ويفعل ضده غًدا، وهللا منزه 
أف يكوف فاعبًل اب١تعٌت األوؿ وىو واضح، وكذلك اب١تعٌت الثاين على النحو الذي يُوصف 
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بو اإلنساف؛ ألفَّ اإلرادة انفعاؿ، وهللا منزه عنو، وا١تريد من ينقصو ا١تراد، وهللا ال ينقصو 
، شيء، وا١تُريد من إذا حصل ا١تراد كفت إرادتو، وىذا ما ال َيِصحُّ أف يُفهم ُب جانب هللا

 وإذف كيف يُقاؿ إفَّ الفاعل اٟتق ىو من يفعل عن إرادة واختيار، و٬تعل ىذا اٟتد مطرًدا
 (ٙٙ) ُب الشاىد والغائب على السواء!

ولكن إذا كاف هللا ليس فاعبًل ابلطبع وال ابإلرادة واالختيار على النحو ا١تعروؼ ُب 
ُب مذىبو ومذىب الشاىد، فعلى أي ٨تو ىو فاعل إذف عند فيلسوؼ قرطبة؟ إنو 

الفبلسفة أمثالو، ٥ترج للعآب من العدـ، وُمريد لوجوده، وعآب بو، وكل ذلك على ٨تو 
أشرؼ ٦تا ىو ُب اإلنساف حُت يُريد فعل شيء من األشياء؛ ٔتعٌت أفَّ العآب وجد عنو من 
غَت ضرورة داعية إليو ال من ذاتو وال لشيء من خارج، بل بسبب وجوده وفضلو؛ و٢تذا 

وىو لذلك علة لوجود العآب لواله ١تا  (ٚٙ) يلحقو النقص الذي يلحق ا١تريد ُب الشاىد. ال
 وجد، وكلُّ من كاف علة لشيء فهو فاعل لو.

ومن خلق هللا وإ٬تاده على ىذا النَّحو، فهو الذي ٭تفظو دائًما موجوًدا على أًبِّ 
ف الفاعل إبطبلؽ، وذلك وجو، ولواله ١تا استمرَّ وجوده طرفة عُت، فهو ٢تذا أحق بوص

أبفَّ من الفاعلُت من يستغٍت عنو الفعل مىت وجد عنو كوجود البيت ابلنسبة للبناء، ومن 
يظن الفعل ٤ُتتاًجا إليو لدواـ وجوده وحفظو، كالعآب ابلنسبة ٠تالقو وموجده، وىذا 

 (ٛٙ) لثاين ىو أحق ابسم الفاعل اٟتق.الصنف ا

للعآب على ٨تو ال يصحُّ أف يُقاؿ فيو ابلطبع وال  وىذا كلو معناه أفَّ هللا فاعلٌ 
ابالختيار على ما ىو معروؼ ُب الشاىد، بل إبرادة ال ُتشبو ُب شيء إرادة البشر، كما 

 يُقاؿ إنو يعلم األمور بعلم ال يشبو علم البشر.

)ب( وفيما ٮتتص ابلفعل، يرى الغزإب أفَّ معناه ىو إخراج الشيء من العدـ إٔب  
إبحداثو، وإذا كاف العآب موجوًدا ُب القدـ فبل يُتصور إحداثو ألفَّ ا١توجود ال ٯتكن  الوجود

 (ٜٙ) ف يكوف العآب فعبًل هلل تعأب.إ٬تاده، وإذف ٢تذا ال ٯُتكن أ

وىنا نبلحظ أفَّ حجة اإلسبلـ كما اشًتط ُب الفاعل اٟتقيقي أف يكوف مريًدا، 
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 من العدـ إٔب الوجود.اشًتط كذلك ُب الفعل أف يكوف إخراًجا 

وابن رشد ُب اٞتواب عن ذلك يفرؽ بُت القدًن بذاتو فبل ٭تتاج ُب وجوده إٔب غَته، 
من الغَت ألنَّو موجوٌد فعبًل بذاتو، وبُت من ٓب « اإلحداث»وىو هللا تعأب الذي ال يتعلق بو 

ا ُب حدوث دائم يكن كذلك كالعآب، فإنَّو ليس ٟتدوثو أوَّؿ، فهو ٢تذا قدًن، ولكنو مع ىذ
 وُمتجدد، وىذا اٟتدوث ُب حاجة دائمة إٔب ٤تدث.

وإذف، فبل تناقض وال َعَجب ُب أف يكوف العآب وىذا شأنو ٤تداًث عن هللا تعأب، فإف 
الذي أفاد اإلحداث الدائم أحق بوصف ا٠تلق واإلحداث من الذي أفاد اإلحداث 

« الفعل»ومعٌت ىذا أفَّ ابن رشد ٬تعل  ا١تُنقطع، وىذا مثل البناء ابلنِّسبة إٔب البيت،
الكائن من هللا للعآب ىو ا٠تلق أو اإلحداث الدائم، وإف ٓب يكن بعد عدـ، أي: وإف ٓب 

هلل تعأب، ويكوف حالو مع هللا غَت « فعبًل »والنتيجة أف يكوف العآب  (ٓٚ) يكن لو أوؿ.
يقًتف هبا عدـ ٖتتاج  حاؿ ا١تصنوعات مع الصانع، ىذه ا١تصنوعات اليت إذا وجدت ال

 (ٔٚ) دىا.من أجلو إٔب فاعل يستمر بو وجو 

)جػ( وأخَتًا؛ فيما يتعلق ٔتبدأ أفَّ الواحد من كل وجو ال ٯتكن أف يصدر عنو إالَّ 
واحد، وىي النقطة األخَتة من النقط اليت تركز ا٠تبلؼ فيها ُب ىذه ا١تُشكلة، نرى 

صادرًا عن هللا تعأب بناء على ىذا األصل بسبب الغزإب يُػَقّرِر استحالة أف يكوف العآب 
مشًتؾ بُت الفاعل والفعل، وذلك أبفَّ هللا واحد من كل وجو، والعآب ُمركب من أشياء  

 (ٕٚ) بنَّاء على أصل الفبلسفة ىذا. كثَتة ٥ُتتلفة، فبل يتصور إذف أف يكوف فعبًل هللاُ 

يلسوؼ قرطبة الذي يُػَقّرِر أنَّو وىنا ٧تُد ا٠تبلؼ يزوؿ تقريبًا بُت حجة اإلسبلـ وف
إذا ُسلِّم ىذا األصل والُتـز فيعسر اٞتواب عنو، لكنو شيء ٓب يقلو إال ا١تتأخرة من »

ومعٌت ىذا أفَّ ابن رشد ال يرى أف ذلك األصل صحيح، وإذف  (ٖٚ) «فبلسفة اإلسبلـ.
 اره خالًقا لو.فليس ما ٯتنع من ىذه اٞتهة أف يكوف العآب فعبًل صادرًا عن هللا ابعتب

حقيقة إفَّ ابن ُرشد يذكر أنو ال يعًتؼ بصحة ما اتفق عليو الفبلسفة القدماء من 
وحينئذ اختلفوا ُب بياف من أين جاءت « أفَّ الواحد ال يصدر عنو إال موجود واحد.»
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الكثرة وتعليلها، ٍب يذكر أفَّ ا١تشهور اليـو ىو ضد ىذا، أي إفَّ ا١توجود األوؿ صدر عنو 
وىو ٢تذا ينتقد بشدة ذلك الرَّأي الذي ذىب  ٗٚرًا أواًل ٚتيع ا١توجودات ا١تتغايرة.صدو 

إليو ابن سينا ومن أخذ أخذه حىت رتبوا صدور ا١توجودات عن هللا على ٨تو خاص، فبل 
يصدر عنو مباشرة إال العقل األوؿ، ٍب تصدر ابقي ا١توجودات بعضها عن بعض على ما 

 (٘ٚ) ؿ العشرة.معروؼ حسب نظرية العقو ىو 

وابُن رشد بعد نقده البن سينا الذي أاثر الغزإب ضد الفبلسفة بسبب رأيو ا٠تاطئ، 
إٔب كيفية فهم صدور الكثرة عن هللا، إنو يرى « هتافت التهافت»ٓب ينَس أف يُشَت ُب 

ط مستلهًما أرسطو، أفَّ العآب ّتميع أجزائو ُمرتبط بعضو ببعض، وأفَّ وجوده اتبع ٢تذا الراب
معلولة »الذي يؤلف بُت أجزائو، وأف ىذا الّرابط ىو الذي يُوجب كوف ىذه األجزاء 

بعضها عن بعض، وٚتيعها )معلوؿ( عن ا١تبدأ األوؿ، وأنَّو ليس يفهم من الفاعل وا١تفعوؿ 
 (ٙٚ) «لك الوجود إال ىذا ا١تعٌت فقط.وا٠تالق وا١تخلوؽ ُب ذ

وؿ أبفَّ العآب ّتميع أجزائو ا١تُختلفة فعل وإذا كاف األمر ىكذا، يكوف من اٟتق الق
هلل، وصادر عنو ابعتباره خالًقا لو؛ ألنو ىو الذي أعطاه الّرابط الذي يُؤلف بُت أجزائو 

كما يقوؿ « ومعطى الرابط ىو معطى الوجود»و٬تعلها وحدة بعضها معلوؿ عن بعض، 
العآب واحد صدر عن »فيلسوؼ األندلس، وهبذا ا١تعٌت نفهم ما أثر عن أرسطو من أف 

 ، وليس على ا١تعٌت الذي فهمو الفارايب وابن سينا فاستوجبا نقد الغزإب العنيف.«واحد

وىكذا أخَتًا يرى ابن رشد أنَّو قد صح لو القوؿ أبف هللا ىو خالق العآب إبرادتو 
ٔب ُب الوجود، واختياره، وحقيقة ال ٣تازًا وال تلبيًسا، وإف كاف العآب قدٯتًا مساوقًا هلل تعا

 وإف كاف أيًضا ٥تتلف األجزاء.

 هلٕاإل العله( 3-3) 

رأى الغزإب أف يكوف الكبلـ ُب ىذه ا١تسألة على مراحل ثبلث: مناقشة ابن سينا 
ُب أف هللا يعلم ذاتو وغَته، تعجيز الفبلسفة عن إثبات أفَّ هللا يعرؼ ذاتو حسب مذىبهم 

 م أبفَّ هللا ال يعلم اٞتزئيات.ُب كيفية صدور العآب عنو، إبطاؿ قو٢ت
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)أ( يبدأ حجة اإلسبلـ ببياف أفَّ ا١تسلمُت، ما عدا الفبلسفة، ٣تمعوف على أفَّ هللا 
يعلُم كل شيء؛ إذ يروف أفَّ كل ا١توجودات حادثة إبرادتو، وأف كل ما يكوف ُب العآب 

راد ال بدَّ أف يكوف ٭تصل إبرادتو كذلك، فمن الطبيعي أف يكوف الكل معلوًما لو؛ ألفَّ ا١ت
 معلوًما للمريد.

أمَّا الفبلسفة؛ وقد نفوا الفعل اإلرادي هلل ٔتا ذىبوا إليو من قدـ العآب وصدوره عن 
وأمَّا ادعاء ابن سينا  (ٚٚ) هللا صدور ا١تعلوؿ عن علتو، فبل ٯتكنهم إثبات العلم هلل تعأب.

ه؛ ألفَّ ا١تادة ىي اليت ٘تنع من أفَّ هللا عقٌل ٤تض فمن الضروري والبديهي أف يعقل غَت 
 فيو، ٍب بعد ىذا ال دليل عليو. إدراؾ األشياء فليس بديهيِّا، وإال ١تا خالفو الفارايب قبلو

(ٚٛ) 

أف تنتهي إٔب  -كما ظهر ابلدليل   -وىنا يرد ابن رشد ببياف أفَّ ا١توجودات ٬تُب 
فعٌل ٤تض، وأفَّ علة اإلدراؾ  جوىر عريٍّ عن ا١تادة وىو ابلفعل دائًما، أي إٔب جوىر ىو

ىي حقيقة التػَّبَػرِّي من ا١تَادَّة، وإذف يكوف ىذا اٞتوىر وىو هللا تعأب عقبًل ٤تًضا، ويكوف 
على أفَّ هللا كما يقوؿ ابن سينا  (ٜٚ) عقلو لذاتو معناه عقلو كلَّ ا١توجودات الصادرة عنو.

أشرؼ ٦تا ُب اإلنساف، وكل فاعل أيًضا قبل ابن رشد، ال يزاؿ فاعبًل وإف كاف على ٨تو 
 ال بدَّ ضرورة أف يكوف عا١تًا ٔتا يفعل.

ولكن أاب حامد ال يًتؾ ىذا االستدالؿ ببل اعًتاض، وإفَّ من اٟتق أف الفاعل ال بد 
أف يعلم فعلو إذا كاف ىذا منو عن إرادة واختيار، ولكن أنتم معشَر الفبلسفة تروف، أو 

، كما يكوف «بطريق اللزـو عن ذاتو ابلطبع واالضطرار»ل يلزمكم أف تروا أفَّ هللا فاع
 يكوف لذلك عا١تًا الضوء واٟترارة عن النار، وإذف فبل يكوف هللا فاعبًل حقِّا، وال

 (ٓٛ) اب١توجودات.

إٔب ما يكوف ابإلرادة « الفعل»ويرد فيلسوؼ قُرطبة على ىذا بنفي قسمة 
، إنو يرى أفَّ ىذه القسمة صحيحة ُب واالختيار، أو ما يكوف ابلطبع واالضطرار فقط

الفاعلُت غَت هللا تعأب، أمَّا هللا ففعلو عند الفبلسفة ال طبعيّّ بوجو من الوجوه، وال إراديّّ 
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إبطبلؽ، بل ىو إراديّّ منزَّه عن النقص ا١توجود ُب إرادة اإلنساف، يُريد أف يقوؿ إفَّ 
د، وهللا ُمنزه عن أف يكوف فيو صفة اإلرادة ُب اإلنساف ىي انفعاؿ ومعلولة عن ا١ترا

 (ٔٛ) معلولة.

إفَّ اإلرادة إذف، إذا تكلمنا عن هللا، ال يصح أف يُفهم منها إال صدور الفعل عنو 
ٍب عدـ فعل هللا الضدين مًعا، وىو يعلُمهما ٚتيًعا، دليل على اختياره،  (ٕٛ) مقًتاًن ابلعلم.

 أي: على أفَّ لو صفة أخرى ىي اإلرادة.

يردُّ ابن رشد على الغزإب ليصل إٔب إثبات العلم هلل تعأب بذاتو وبغَته، على ىكذا 
أفَّ لنا أف نبلِحَظ أنَّو وىو بسبيل ىذا الرد حاوؿ أف يُثبت هلل اإلرادة واالختيار ليجعل 
ىذا أساًسا للقوؿ أبفَّ هللا يعلم ما يوجد عنو ابإلرادة واالختيار كذلك، وجعل وىو 

أمرًا ُمسلًما بو مع أنو جانب من ا١تسألة « أفَّ هللا يعلم الضدين»ادة يستدؿ على اإلر 
 موضوع النزاع!

ومع ىذا؛ فقد بقي للغزإب اعًتاض آخر، إنو يَػَرى أنَّو مع التسليم أبفَّ فعل هللا على 
النحو الذي ذىب إليو الفبلسفة يقتضي العلم ٔتا صدر عنو، فإفَّ لنا أف نقوؿ أبنَّو ُب رأي 

 (ٖٛ) وؿ، فيجُب أال يعلم شيئًا غَته.سفة ٓب يصدر عن هللا مباشرة إال العقل األالفبل

وعلى ىذا االعًتاض يردُّ ابن رشد بسهولة ويسر، إنو يرى أفَّ علم هللا يسبق ا١تعلـو 
فهو علة لو، وليس كعلم اإلنساف الذي ىو ُمتأخر عن ا١تعلـو ومعلوؿ عنو، وإذف يكوف 

ـ والكماؿ، كما يكوف شامبًل لكل ما كاف عنو ُمباشرة أو بطريق غَت علم هللا ُب غاية التما
و٨تن نرى أفَّ ىذا حق وواضح وٓتاصة أفَّ كل ىذه الكائنات ا١تتوسطة يرجع  (ٗٛ) مباشر.

 وجودىا هلل نفسو.

)ب( وُب ىذه الثانية ٧تُد ا٠تطب يسَتًا حقِّا، إفَّ الغزإب يعود إٔب ما سبق لو قولو  
سفة ال يروف أفَّ هللا فاعل ابالختيار بل ابلطبع، فأي بُػْعٍد إذف أف يكوف هللا من أفَّ الفبل

ذااًت من شأهنا أف يصدر عنها ا١تعلوؿ األوؿ، وىذا يصدر عنو وىكذا، دوف أف تشعر 
بنفسها، كما ال نشعر ابلنار اليت تكوف عنها اٟترارة بذاهتا، وال الشمس ٔتا يصدر عنها 
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 من حرارة وضياء!

كما كرر الغزإب ما سبق أف اعًتض بو، ٓب ٬تد ابن رشد إال أف يُعيد ما سبق لو وىنا  
أف قرره، أي: من بياف أفَّ فعل هللا ىو على ٨تو آخر غَت الطبع، وغَت ما نعرؼ من 

 اإلرادة ُب اإلنساف، وإذف ال معٌت أف نُطيل ٨تن القوؿ ُب ذلك.

الغزإب أنو حىت ما ذىب إليو ابن سينا )جػ( وأخَتًا، وىذه ىي ا١ترحلة الثالثة يُقرر  
من أفَّ هللا يعلم ذاتو وغَته أيًضا ولكن بنوع كلي، فيو استئصاؿ للشرائع ابلكلية، فإفَّ 
ىذا يئوؿ إٔب أنَّو تعأب يعلم األسباب اليت تكوف عنها أشياء ىذا العآب وأحوالو، ولكنَّو ال 

 (٘ٛ) عصيانو وإٯتانو أو كفره. ساف أويعلم األُمور اٞتزئية مثل طاعة ىذا اإلن

وٓب ينَس الغزإب أف يُبُت بوضوح السبب الذي من أجلو ذىب ابن سينا وأمثالو إٔب 
م يروف كما يذُكر حجة اإلسبلـ أفَّ اختبلؼ العلم يُوِجُب التغَت ُب العآب،  ىذا الرأي، إهنَّ

 وىذا ما ال يصح ُب حق هللا.

كتفي فيما يتعلق بكسوؼ الشمس أف نعتقد أفَّ هللا ولنضرب ٢تذا مثبًل، إذا ُكنَّا ال ن
يعلمو على ٨تو كلي؛ إذ يعلم بوجود الشمس والقمر وأهنما يتحركاف، وأبنو ألسباب 
معروفة ٭تصل حتًما أْف يتوسط جـر القمر بُت الشمس واألرض؛ فيكوف من ىذا كسوؼ 

لو قبل الكسوؼ وُب أثنائو الشمس كليِّا أو جزئيِّا مدة كذا من الزمن، إال أف علمو هبذا ك
وبعد زوالو، يكوف ىو ىو ال ٮتتلف وال يُوجب تغَتًا ُب ذاتو؛ ألنَّو علم ابألسباب فقط ال 

 ابألحواؿ اليت ٖتدث وتتجدد من آف إٔب آخر.

نقوؿ: إذا ُكنَّا ال نكتفي بعلم هللا على ىذا النَّحو، بل نذىب إٔب أنو تعأب يعلم قبل 
ا ستنكسف يـو كذا، ويعلم ُب ىذا اليـو أنَّو حاصٌل فعبًل، كسوؼ الشمس فعبًل أهنَّ 

ويعلم بعده أنَّو قد كاف ومضى، فقد أثبتنا هلل علًما ُمتجدًدا ٥ُتتلًفا، وينتج من ذلك 
اختبلؼ ُب ذات هللا نفسو وتغَتُّ فيها؛ إذ ال معٌت للتغَت إال اختبلؼ العلم، وىذا ما ال 

 (ٙٛ) ِصحُّ أف ينسب إٔب هللا تعأب.يَ 

وأيخذ الغزإب بعد ىذا البياف ُب االعًتاض على الفبلسفة فيما ذىبوا إليو فيقوؿ: 
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مب تنكروف على من يقوؿ إف هللا تعأب لو ِعْلم واحد، بوجود الكسوؼ مثبًل ُب وقت »
معُت، وذلك العلم قبل وجوده عْلم أبنو سيكوف، وىو بعينو عند الوجود علم ابلكوف، 

بلء علم ابالنقضاء، وإف ىذه االختبلفات ترجع إٔب إضافات لو ال وىو بعينو بعد اال٧ت
 (ٚٛ)…«جب تغَتًا ُب ذات العآب توجب تبدُّاًل ُب ذات العلم، فبل تو 

أيًضا بعد ىذا، أنَّو ما داـ الفبلسفة يروف أفَّ هللا « هتافت التهافت»ٍب يذُكر َصاحب 
وال  -ذا على ٨تو كلي كما يقولوف وإف كاف ى -يعلم أجناس ا١توجودات وأنواعها كلها 

يوجب ىذا اختبلفًا ُب علمو وال تغَتًا ُب ذاتو، فلم ال ٬توز أف يعلم هللا أيًضا اٟتاالت 
واألُمور اٞتزئية للشيء الواحد دوف أف ٬ترَّ ىذا إٔب ما ٮتشوف من التعدد ُب العلم والتغَت 

شيء الواحد ابختبلؼ األزماف أدىن ُب الذات، وخاصَّة أنَّو ثبت ابلُّبىاف أفَّ اختبلؼ ال
 من اختبلؼ األجناس واألنواع!

وىذا االعًتاض القوي من الغزإب الذي من اليسَت تعزيزه بكثَت من آًّيت الُقرآف، 
قد استوجب ٣تهوًدا غَت قليل من ابن رشد ُب سبيل إبطالو ودفعو، إنَّو يُوجب أواًل أف 

وبُت علم اإلنساف ابألمور اٞتزئية ابٟتواس، ىذا نفرؽ بُت علم هللا ابلكليات ٔتا ىو عقل، 
من انحية، وأف نُفرؽ من انحية ُأخرى بُت علم هللا الذي ىو سبب وجود ا١توجودات، 
وبُت علم اإلنساف الذي ىو مسبب عن وجود ا١توجودات، أي: معلوؿ عن ا١تعلوؿ 

 نفسو، فهذه التفرقة ىي اليت تنجينا من ا٠تطأ الكبَت واٞتدؿ الكثَت.

ومىت فهمنا ىذه التفرقة بناحيتيها، ٓب يكن لنا أْف نَِقيس ِعلم هللا على علمنا، وال 
ـُ الفبلسفة إجازَة علم هللا ابألشخاص وأحوا٢تا العديدة، ما داموا  يكوف من ا١تستطاع إلزا
قد أجازوا علمو تعأب ابألجناس واألنواع العديدة، وذلك أبفَّ العلم ابٞتزئيات يكوف 

تغَتُّ اإلدراؾ بتغَت اٟتالة ا١تدرَكة! على أفَّ العلم  -مع تعدد العلم  -وجب ابٟتس، وي
ابلكليات )األجناس واألنواع( ال يُوجب التغَت ُب العآب، لعلمو إًّيىا بسبب ِعْلِمِو أبسباهبا 

 (ٛٛ) العامة والثابتة اليت ال تتغَت.

لة ُحّرِية اإلنساف ُب و٨تُن نكاُد نفهم من ىذا أفَّ فيلسوؼ قُرطبة ٯتس برفق مسأ
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أعمالو، إنو وإف كاف من أنصار حرية اإلنساف فيما يعمل، حىت يكوف مسئواًل َعمَّا َيْصُدر 
عنو، يرى أفَّ العمل الذي يكوف عن ا١ترء ىو نتيجة أو ُمسبب عن إرادتو اليت ٬تُب أف 

 تكوف ُمتفقة آخَر األمر مع القَدر اإل٢تي الثابت أزاًل.

ء؛ فإفَّ ابن رشد يقرُّ أبفَّ الغزإب مصيب فيما الحظو من أف ومهما يكن من شي
التعدد ُب األجناس واألنواع يُوجب التعدد ُب العلم، وىذا ما ٭تذره ابن سينا وأمثالو؛ 

أف احملققُت من الفبلسفة ال يصفوف علم هللا سبحانو اب١توجودات »و٢تذا ينتهي إٔب تقرير 
وال أف  علم الراسخُت ُب العلم، وال ٬تب أف يكتب إال أف ىذا من« ال بكلي وال ّتزئي

 (ٜٛ) يكلَّف الناس اعتقاَده.

وأخَتًا ىااتف الفكراتف: كوُف علم هللا ىو سبب وجود ا١توجودات وعلم اإلنساف 
معلوؿ عنها، وأفَّ علم هللا ال يصح وصفو أبنو كلي أو جزئي، ٧تد ابن رشد يتناو٢تما 

تو؛ و٢تذا نراه يُؤكد أفَّ العلم الذي ينفيو الفبلسفة عن ابإليضاح ُب مواضع عدة من هتاف
هللا، ىو ما يكوف تعلم اإلنساف انٕتًا عن ا١تعلـو ال علًة لو، وبعد ىذا ال يروف مانًعا من 
القوؿ أبنَّو تعأب يعلم كل شيء حىت األمور اٞتزئية من جهة أنَّو علة ٢تا، كما جاء ُب قولو 

 يَػْعَلُم َمْن َخَلَق َوُىَو اللَِّطيُف ا٠ْتَِبَتُ  تعأب ُب سورة ا١تلك: َأاَل 

ومن فهم ىذه التفرقة بُت علم هللا وعلم اإلنساف، فهم معٌت قولو تعأب: اَل يَػْعُزُب 
َعْنُو ِمثْػَقاُؿ َذرٍَّة ُب السََّماَواِت َواَل ُب اأْلَْرِض َواَل َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َواَل َأْكبَػُر ِإالَّ ُب ِكتَاٍب 

 (ٜٔ) اآلًّيت الواردة ُب ىذا ا١تعٌت. وغَت ذلك من (ٜٓ)ُمِبٍُت،

وىكذا ينتهي فيلسوؼ األندلس من مسألة العلم اإل٢تي ببياف أفَّ الفبلسفة يروف 
خبلفًا ١تا ذكر الغزإب، أفَّ هللا عآب بكل شيء، ولكن على ٨تو خاص يُغاير علم اإلنساف، 

ىو سبب وجود األشياء، ال أنَّو معلوؿ عنها   أي: على ٨تو أشرؼ ما داـ أف علمو تعأب
 كما ىو اٟتاؿ ُب علم اإلنساف القاصر احملدود.

 لشببٔ٘ا مظكل٘( 3-4) 

بيػَّنَّا ُب القسم األوؿ من ىذا الفصل رأي الغزإب ُب ىذه ا١تُشكلة، ىذا الرَّأي الذي 
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العادة سبًبا،  ٯُتكن أف يُلخص ُب إنكار أف يكوف ىناؾ عبلقة ضرورية بُت ما يُعتقد ُب
وبُت ما يعتقد ُب العادة مسبػَّبًا عنو، واآلف نُشَت إٔب أفَّ اىتماـ حجة اإلسبلـ هبذه ا١تَسألة 
يَػْرِجُع إٔب أنَّو َيًتتب على القوؿ ابلسببية إنكار ا١تعجزات اليت ال بدَّ منها إلثبات النبوات، 

لضرورية بُت ا١تسبب والسبب، ىذه ا١تعجزات اليت تقـو على إلغاء ما يقاؿ من الرَّابطة ا
 (ٕٜٔ «ااًن وإحياء ا١توتى وشق القمر.قلب العصا ثعب»مثل 

وقد رأى ابن رشد من الضروري أْف يُؤكد قبل الدخوؿ ُب صميم ا١توضوع أمرين: أفَّ 
الفبلسفة القدماء ٓب يتكلموا ُب ا١تُعجزات العتبارىم إًّيىا من ُأصوؿ الشَّرَائع اليت ال ٬تب 

اَقب من يشكِّك فيها، وأفَّ ا١تعجزة ليست أمرًا ٯتتنع عقبًل أف يكوف، بل ىو ْتثها ويُع
٦ُتكن ُب نفسو ألفَّ لو سببو، ولكنو ٯتتنع على اإلنساف العادي وٯتكن األنبياء، كما ىو 

 (ٖٜ) زة رسولنا عليو الصبلة والسبلـ.األمر ُب القرآف معج

، ويُريد هبم  «الفبلسفة القدماء»فَّ على أانَّ ال ندري كيف جاز لفيلسوفنا أف يذكر أ
كما نعرؼ فبلسفة اليوانف، ٓب يتعرضوا للمعجزات؛ للسبب الذي تقدـ بو! إنو ٓب يكن 
عندىم نبوات إ٢تية، وال شرائع ٝتاوية ٖتتاج للمعجزات ُب إثباهتا، فكيف رأوا مع ىذا أال 

مكن أف نقوؿ معو إفَّ يتكلموا ُب ا١تعجزات وا١تسألة ٓب توضع ابلنسبة إليهم! ٍب من ا١ت
بعض ا١تعجزات كالقرآف أمٌر ٦تكن ُب نفسو ٦تتنع على غَت النّب، ولكن البعض اآلخر  

 كإحياء ا١توتى وانقبلب العصا حية، ال َيِصحُّ أف يُقاؿ فيو ُب رأينا إنو ٦تكن ُب نفسو!

يبٍت رده على الغزإب ُب ىذه ا١تشكلة، على أفَّ « هتافت التهافت»ىذا؛ وصاحب 
األشياء ٗتتلف فيما بينها ٔتا لكل شيء من ذات خاصَّة وطبيعة خاصة، هبا يصدر عنو 
فعُلو ا٠تاص، ٔتعٌت أفَّ ا١تاء مثبًل مادة سائلة هبا يكوف الري والرطوبة، على حُت أف النار 
جسم شفاؼ بو يكوف اإلحراؽ والضوء، وذلك أمر بدىي كما يقوؿ، وإال فلو ٓب يكن 

ٓب يكن لو طبيعة ٗتصو، ولو ٓب يكن لو طبيعة ٗتصو ١تا كاف لو اسم  لكل موجود فعل ٮتصو
 (ٜٗ) انت األشياء كلها شيئًا واحًدا.ٮتصو وال حدّّ، ولك

والنتيجة البلزمة ٢تذا ىو أنَّو من السفسطة إنكار األسباب اليت يكوف عنها أفعا٢تا 
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يقوؿ أيًضا فيلسوفنا  ا٠تاصة هبا كما نشاىدىا ُب األمور احملسوسة. بل إفَّ العقل كما
ليس ىو شيئًا أكثر من إدراكو ا١توجودات أبسباهبا، وبو )أي: هبذا اإلدراؾ( يفًتؽ عن »

أمَّا كوف ىذه األسباب  (ٜ٘) «سائر القوى ا١تُدركة، فمن رفع األسباب فقد رفع العقل.
وحيد  تفعل أفعا٢تا ا٠تاصة هبا مستقلة بنفسها، أو راجعًة ُب آخر األمر إٔب سبب أعلى

 خارج عنها، فأمٌر ليس معروفًا بنفسو و٭تتاج إٔب البحث الكثَت.

وبعد ىذا ٓب ينَس ابن رشد أنَّو فيلسوؼ مؤمن؛ و٢تذا نراه يؤكد لنا أنو ما ينبغي أف 
يشك أحد ُب أفَّ األسباب ال تكتفي بنفسها ُب أف تكوف عنها مسبباهتا، بل ال بد ٢تا ُب 

أمَّا « شرط ُب فعلها، بل ُب وجودىا فضبًل عن فعلها.فاعل من خارج ِفْعلو »ىذا من 
ٖتديد جوىر ىذا الفعل ابلذات، ىل ىو هللا تعأب نفسو أو كائن آخر وسٌط بينو وبُت 

فحصها، كما يقوؿ فيلسوفنا ا١توجودات األخرى؟ فهذه مسألة ليس ىنا موضع 
 (ٜٙ)نفسو.

يسلِّم ولو جداًل أف لكل  وقد كاف ُب ىذا َمقنع، ولكن الغزإب ٓب يسكت عنو، إنو
شيء طبيعة خاصة بو يكوف سببًا آلخر يصدر عنو، ولكنو ٬تّوِز أيًضا كسائر رجاؿ علم 
الكبلـ أف يُلقى نّب ُب النار فبل ٭تًتؽ كما حصل لسيدان إبراىيم عليو السبلـ، وىذا 

ة ملك يكوف إما بتغيَت صفة النار أو صفة النّب، وذلك أبف ٭تدث هللا بنفسو أو بواسط
سم ىذا صفًة ُب النار ٕتعل حرارهتا ال تتعداىا إٔب أف طُرح فيها، وإما أبف ٭ُتدث ُب ج

 (ٜٚ) صفة تدفع أثر النار عنو.

وفيما ٮتتص اب١تعجزات األخرى يرى أف ا١تادة قابلة لكل ما يتعاقب عليها من صور 
ذىا عادة إال بتوسط بعضها ُب أثر بعض، ولكن ٓب ال ٬توز أف أتخذ ا١تادة صورٍة ما ال أتخ

صور أخرى قبلها، وذلك كانقبلب الًتاب حيوااًن خاصِّا بدؿ صَتورتو أواًل نباات ٍب غذاء 
ٟتيواف يكوف عنو بطريق التناسل ذلك اٟتيواف ا٠تاص؟ ومن ىذا القبيل انقبلب العصا 

العادة  ستنَكر الطِّرادحية تسعى معجزة ١توسى عليو السبلـ. وغاية ما ُب األمر أفَّ ىذا م
 (ٜٛ) ٓتبلفو.
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ولَتد على ىذا ابن رشد، يذكر أفَّ الفبلسفة ال يبعد عندىم التسليم أبفَّ ا١تُسبب 
قد يتخلف َعمَّا ىو سببو عادة إذا ُوجد مانع خارجي ٯتنع من صدوره عنو، كما إذا كانت 

على أفَّ  (ٜٜ) ىناؾ مادَّة إذا قارنت اٞتسم القابل لبلحًتاؽ بطبعو منعت أف تؤثر النار فيو.
لنا ىنا فيما نرى أف نبلحظ أفَّ ىذا الوضع الذي يفًتضو ابن رشد ليس ىو ما يراه 
ا١تُتكلموف، وذلك أبنَّو ٓب يدَّع أحد أفَّ سيدان إبراىيم عليو السبلـ حُت ألقي ُب النار كاف 

 ىو جسده قد طلي أواًل ٔتادة منعت النار من أف تفعل فعلها، بل القرآف صريح ُب أفَّ هللا
 الذي أمر النار أف تكوف برًدا وسبلًما على إبراىيم معجزة لو.

أمَّا األمر الثاين الذي ٬تّوِزه الغزإب، وىو أف أتخذ ا١تادة صورة خاصة دوف الصور 
اليت ٬تُب أف تكوف من قبل، فأمر يدفعو ابن رشد ٘تاًما؛ إنَّو يرى أنَّو لو كاف ٦ُتكنًا أف 

َقِلَب الًتاب إنساانً  ، من غَت أف يكوف أواًل نبااًت يغتذي منو إنساف ٍب ىذا يكوف منو مٍتّّ يَػنػْ
لكانت اٟتكمة ُب أف ٮتلق اإلنساف دوف »ُب رحم امرأة يتحوؿ آخر األمر إٔب إنساف 

 (ٓٓٔ) «هبذه الصفة ىو أحسن ا٠تالقُت.ىذه الوسائط، ولكاف خالقو 

ُمتكلمُت وال للفبلسفة دليل من على أف فيلسوفنا يذكُر بعد ذلك ْتق أنَّو ليس ال لل
العقل على ما ذىبوا إليو، وأنَّو ٬تُب أف يعتقد كل إنساف ما يُفتيو بو قلبو، وذلك كما أمر 

 ُب ا١تشكبلت من األمور اليت ترجع إٔب ما ىو حبلؿ أو حراـ.ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ 

كما   وأخَتًا، إنو مع أفَّ ا٠تبلؼ بُت ا١تُتكلمُت والفبلسفة ُب مشكلة السببية شديد
بعد أف بُتَّ أفَّ  -ـ( ٜ٘ٓٔى/ٖٕٖٔرأينا، فإف اإلماـ الشيخ دمحم عبده )توُب عاـ 

ا١تتكلمُت ا١تعتزلة مع الفبلسفة ُب ىذه ا١تسألة، وأفَّ أىل السنة ومنهم الغزإب ال ينكروف 
العبلقة الضرورية بُت األسباب ومسبباهتا، ولكنهم يرجعوهنا إٔب هللا مباشرة، ٔتعٌت أفَّ 

يقرر أنَّو ليس ١تسلم أف يَذىب إٔب إنكار ما  -َبع مثبًل ٭تدُث عند الرِّي ولكن من هللا الشِّ 
بُت حوادث الكوف من الًتتيب ُب السببية وا١تسببية إال إذا كفر بدينو، قبل أف يكفر 

 (ٔٓٔ) بعقلو!

وىذا صحيح وحسن، ولكن الذي ال نستطيع ا١توافقة عليو ىو ما انتهى إليو بعد 
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فالفبلسفة وٚتهور ا١تتكلمُت والبلىوتيوف على وفاؽ ُب حقيقة ا١تسألة، »ذ يقوؿ: ىذا؛ إ
ويكفينا دليبًل على عدـ صحة ىذا، ما تقدَّـ ُب ىذا  (ٕٓٔ) «وإف اختلفت العبارات.

 الفصل خاصِّا ٔتذىب أىل السنة ا١تتكلمُت الذين ٯتثلهم الغزإب.

 األخرٚ ّاحلٔاٗ البعح( 3-5)

ا١تسألة ابلتفصيل، بعد أف َأشران إليها ُب القسم األوؿ من ىذا نتناوؿ اآلف ىذه 
الفصل؛ لنعرؼ كيف عمل ابن ُرشد ُب الرَّدِّ على الغزإب الذي أنكر إنكارًا شديًدا على 
الفبلسفة أف يكوف البعث وما يتبعو من جزاء روحانيِّا فقط:)أ( إفَّ الغزإب ال ٮُتالف 

بفناء البدف، و٢تا ُب اٟتياة اأُلخرى لذائذ أو آالـ روحانية الفبلسفة ُب أفَّ الروح ال تفٌت 
ية، ولكنو يرى أواًل معرفة ىذا من الشرع لعجز  وعقلية تفوؽ كثَتًا اللذائذ واآلالـ اِٟتسِّ
العقل وحَده عن معرفتو، كما يرى اثنيًا أفَّ إنكار اٞتزاء اٞتسدي ال يتفق ْتاٍؿ مع الشرع،  

من القرآف، وىذه اآلًّيت ال ٯُتكن أتويلها كلها من انحية،  كما تدؿُّ عليو آًّيت كثَتة
وليس ٬تب ىذا التأويل من انحية ُأخرى كما وجب أتويل اآلًّيت اليت توىم اٞتسمية 

 (ٖٓٔ) يو هلل تعأب.والتشب

أمَّا ما يعًتض بو الفبلسفة على ٕتويز البعث اٞتسدي أبنَّو من ا١تُحاؿ أف تعود روح  
ذي كاف لو ُب اٟتياة األؤب، ىذا البدف الذي ٖتلل إٔب عناصر كل امرئ إٔب بدنو ال

٥تتلفة، رٔتا صار بعضها جزًءا من بدف إنساف آخر؛ فيكوف ُمتعذرًا أف يُعاد بدف كلٍّ منهما  
كامبًل، فإف الغزإب ٬تيُب عنو أبفَّ روح ا١ترء تُعاد إٔب بدف أي بدف كاف، سواء أكاف مواد 

 (ٗٓٔ) فإفَّ اإلنساف بنفسو ال ّتسمو.واد استؤنف خلقها، بدنو األوؿ أـ غَتىا، أـ م

وىذا ما نؤمن بو ٨تن، ويتضح ىذا إذا الحظنا أفَّ الواحد منا ىو ىو مع أف جسمو 
يتغَُت دائًما بسبب تبدُّؿ الغذاء وابلسمنة وا٢تزاؿ مثبًل، وإذف يكوف الغزإب على حق ُب 

اٞتهة، ويكوف ُب القوؿ بو تصديق للقرآف قولو أبفَّ البعث اٞتسدي ليس ٤تااًل من تلك 
 الذي ورد كثَت من آًّيتو ابٞتزاء الروحي واٞتسمي مًعا بوضوح ال ٭تتمل التأويل.

)ب( واآلف ماذا سيفعل ابن رشد وقد رأينا خصمو فوؽ اعتماده على النَّظر العقلي 
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 ٬تد لو من القرآف سنًدا أيَّ سند ُب إثبات البعث اٞتسدي؟

لقوؿ أبفَّ الفبلسفة ال يروف إنكار البعث واٞتزاء اٞتسديُت، ويُػؤَكِّد كما إنَّو يبدأ اب
ذكران من قبل أفَّ الشرائع كلها قالت بذلك، وإذا كانت الشرائع ٚتيعها، من شريعة بٍت 
إسرائيل إٔب شريعة اإلسبلـ، قالت بو وجعلتو من ا١تبادئ األؤب العامة اليت تقـو عليها، ١تا 

لدفع إٔب طيبات األعماؿ؛ فإفَّ من ا١تعروؼ أفَّ الفبلسفة ال يروف التعرض ينبغي عليو من ا
 (٘ٓٔ) ُمبطل للمبادئ العامة للشرائع.بقوؿ ُمثِبت أو 

كما يذكر ابن رشد   -على أنَّو ابلنِّسبة إٔب البعث خاصَّة، فقد اتفقت الشرائع ٚتيًعا 
فمنها من  (ٙٓٔ)لك الوجودعلى وجود ُأخروي بعد ا١توت وإف اختلفت ُب صفة ذ -أيًضا 

جعلو روحانيِّا فقط، ومنها من جعلو جسمانيِّا أيًضا ابألمثاؿ اليت ضربتها لو، على أفَّ 
٘تثيل اٞتزاء جسمانيِّا، كما جاء ابلشريعة اإلسبلمية، أدفع للعمل والفضيلة ابلنسبة 

 للجمهور، وىذا ما سبق تفصيلو ُب الفصل الثالث من ىذا القسم.

ألمُر كذلك فمن الضروري كما يقوُؿ فيلسوفنا أْف يُقاؿ إف األرواح سُتعاد وإذا كاف ا
ُب الدار اأُلخرى إٔب أجساـ مثل أجسامها اليت كانت ٢تا ُب الدار الدنيا، ال ٢تذه األجساـ 
نفسها اليت عدمت اب١توت؛ ألفَّ ا١تعَدـ يستحيل إعادتو بعينو، وُىنا ٧تد ضرورًّيِّ أْف نُشَت 

ف بيػَّنَّاه ُب ىذه ا١تشكلة من أف فيلسوفنا يرى أفَّ ا١تعاد سيكوف روحانيِّا إٔب ما سبق أ
 فقط.

ىذا، وبعد الكبلـ على مسألة ا١تعاد ينتهي ابن رشد من رد ىجـو الغزإب العنيف 
هتافت »على الفبلسفة بسبب ما ذىبوا إليو ُب ا١تسائل اليت ذكران أ٫تها، ٍب ٮتتم كتابو 

  كفر الفبلسفة هبذه ا١تسائل الثبلث:أبفَّ الغزإب« التهافت

م ٓب يُنكروا ا١تعاد اٞتسماين، ومع أفَّ ُمنكره ال ٔ) ( ا١تعاد الروحاين ال اٞتسدي، مع أهنَّ
 يُكفر ألنو غَت ٣تمع عليو بدليل تردد الغزإب نفسو فيو.

يروف ( علم هللا ابلكليات دوف اٞتزئيات، وقد تبُت أهنم ال يروف ما فهم الغزإب، بل ٕ) 
 القوؿ بعلم هللا الشامل لكل شيء على ٨تو خاص.
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 ( ِقَدـ العآب، وقد وضح أهنم ال يُعنوف ا١تعٌت الذي كفَّرىم من أجلو ا١تتكلموف.ٖ)

أخطأ على الشريعة، كما أخطأ على »ٍب ٮتتم أخَتًا اٟتديث ببياف أفَّ الغزإب قد 
إ٪تا اضطُرَّ لذلك لضرورة طلب وابالعتذار عن التكلم ُب ىذه األشياء، أبنو « اٟتكمة.

اٟتق مع أىلو، وىو واحد من ألف، والتصدي ١تن يتكلم فيو ٦تن ليس من أىلو، ولوال 
 ىذا وذاؾ ما تكلم فيو ْترؼ.
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 ما بعدىا.و  ٜٚهتافت الفبلسفة، ص (٘ٙ)
 .ٜٗٔ-ٛٗٔهتافت التهافت، ص (ٙٙ)
 .ٔ٘ٔهتافت التهافت، ص (ٚٙ)
 .ٕٗٙنفسو، ص (ٛٙ)
 .ٖٓٔهتافت الفبلسفة، ص (ٜٙ)
 .ٕٙٔهتافت التهافت، ص (ٓٚ)
 .٘ٙٔنفس ا١ترجع، ص (ٔٚ)
 .ٓٔٔهتافت الفبلسفة، ص (ٕٚ)
 .ٖٚٔهتافت التهافت، ص (ٖٚ)
 .ٛٚٔهتافت التهافت، ص (ٗٚ)
. ٖٕٚوما بعدىا، وص ٕٛٔبن رشد البن سينا وأمثالو ُب ىذه ا١تسألة، صراجع ُب نقد ا (٘ٚ)

(، إذا أشار إٔب ٕٔٔ، ٔ، جىٕٖٔٔط بوالؽ سنة « منهاج السنة)»وراجع أيًضا، ابن تيمية 
٢تذا الرأي ا٠تاطئ الذي ذىب إليو ابن « ا١تعتّب ُب اٟتكمة»نقد ابن رشد والبغدادي ُب كتابو 

 سينا وأمثالو.
 ُب بيانو رأي أرسطو. ٔٛٔ-ٓٛٔ. وراجع صٙٛٔالتهافت، صهتافت  (ٙٚ)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔهتافت الفبلسفة، ص (ٚٚ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔنفس ا١ترجع، ص (ٛٚ)
 .ٖ٘ٗهتافت التهافت، ص (ٜٚ)
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔهتافت الفبلسفة، ص (ٓٛ)
 .ٜٖٗهتافت التهافت، ص (ٔٛ)
 .ٓ٘ٗو ٜٖٗهتافت التهافت، ص (ٕٛ)
 .ٕٙٔهتافت الفبلسفة، ص (ٖٛ)
 .ٓٗٗافت التهافت، صهت (ٗٛ)
 .ٕٕٛهتافت الفبلسفة، ص (٘ٛ)
 وما بعدىا. ٕٕ٘هتافت الفبلسفة، ص (ٙٛ)
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، وفكرة علم واحد ال يتجدد وال يتغَت يذكر برأي الغزإب نفسو ُب ٖٕٔهتافت الفبلسفة، ص (ٚٛ)
إرادة واحدة أزلية كاف هبا العآب حُت أراد هللا، دوف أف يوجب ىذا أف يكوف قد جد سبب 

 اقتضى إ٬تاده ُب ىذا الوقت. جديد
 وما بعدىا. ٓٙٗراجع ُب تلك التفرقة بناحيتيها وما يكوف عنها، هتافت التهافت ص (ٛٛ)
 .ٖٙٗ-ٕٙٗهتافت التهافت، ص (ٜٛ)
 .ٖسورة سبأ:  (ٜٓ)
 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗهتافت التهافت، ص (ٜٔ)
 .ٕٕٚ-ٕٔٚهتافت الفبلسفة، ص (ٕٜ)
 .ٕٚ٘، ٘ٔ٘-ٗٔ٘هتافت التهافت، ص (ٖٜ)
 .ٕٓ٘هتافت التهافت، ص (ٜٗ)
 .ٕٕ٘نفس ا١ترجع، ص (ٜ٘)
 .ٕٗ٘هتافت التهافت، ص (ٜٙ)
 .ٕٚٛهتافت الفبلسفة، ص (ٜٚ)
 .ٕٛٛهتافت الفبلسفة، ص (ٜٛ)
 .ٖٛ٘-ٖٚ٘راجع نفس ا١ترجع، ص (ٜٜ)
 .ٓٗ٘هتافت التهافت، ص (ٓٓٔ)
ُب ملحق ىذا ؛ إذ توجد ٖٜٓٔراجع فرح أنطوف، ابن رشد وفلسفتو، طبع اإلسكندرية سنة  (ٔٓٔ)

 .ٜٔ–ٜٛالكتاب ردود األستاذ الشيخ عبده على مؤلفو، ص
 .ٖٜفرح أنطوف، ابن رشد وفلسفتو ص (ٕٓٔ)
 وما بعدىا. ٖٗ٘راجع ُب ىذه ا١تسألة من كل نواحيها، هتافت الفبلسفة ص (ٖٓٔ)
 .ٖٗٙ-ٖٖٙهتافت الفبلسفة، ص (ٗٓٔ)
 .ٔٛ٘-ٓٛ٘هتافت التهافت، ص (٘ٓٔ)
 .ٕٛنفس ا١ترجع، ص (ٙٓٔ)
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 اليتٔذ٘

نرى من الضروري، وقد انتهينا من البحث الذي قصدان إليو، أف 
َنستخلص أخَتًا منو نتائجو ا٢تامَّة، وأف نُبُت مدى ٧تاح ابن رشد ُب 
٤تاولتو التوفيق بُت الدين والفلسفة، والعوامل اليت حالت دوف أف 

 يصل عملو إٔب النجاح الذي كاف يرجوه.

وح اإلسبلـ روح توفيقية بُت اٞتهات اليت بينها خبلؼ، وأفَّ ىذه ( بيػَّنَّا أفَّ ر ٔ)
الروح مع عوامل ُأخرى ىي اليت دفعت فبلسفة اإلسبلـ إٔب العمل على التوفيق بينو وبُت 
فلسفة اليوانف كما عرفوىا، وإف عملهم ٢تذا التوفيق ليس فقط كما يقوؿ األستاذ 

، بل إفَّ ٤ُتاولة ىذا «ليواننية اإلسبلميةمعقد الطرافة ُب ىذه الفلسفة ا«: »جوتييو»
 التوفيق كانت إٔب حدٍّ كبَت السبب ُب أف صار لئلسبلـ فلسفة إ٢تية وطبيعية.

ولكنو، برغم اٞتهود اليت بذ٢تا ُب ىذا السبيل الفارايب وابن سينا قبل ابن رشد، 
 وصلتو ابلعآب، ظلت الفلسفة اليواننية على خبلؼ مع ما جاء بو اإلسبلـ فيما يتعلق ابهلل

 وآية ىذا تلك اٟترب اليت شنها الغزإب عليهما وعلى الفبلسفة ٚتيًعا.

ٍب جاء ابن رشد فكاف ٫تُّو اإلٟتاَح أواًل على وجوب الفصل بُت العامة وا٠تاصة 
وتعاليم كل طائفة بينهما، وُب ىذا سعادة اٞتميع؛ ألفَّ اٟتقيقة الواحدة يعّبَّ عنها بطرؽ 

 ؼ العقوؿ واالستعدادات.٥تتلفة ابختبل

وىذا ما جعل بعض الباحثُت ا١تُعاصرين يذىب إٔب أفَّ توفيق ابن رشد بُت اٟتكمة 
لكنو ، و «داخليِّا»توفيًقا -ؼ ما كاف من الفارايب وابن سيناعلى خبل -والشريعة ٓب يكن 

 (ٔ) فقط فصل ظاىري بُت السلطات.

بسبب ٛتلة الغزإب إٔب أف يًتؾ لنا ولكن اٟتقيقة ىي أفَّ ابن رشد اضطر كما عرفنا 
٤ُتاولة عملية للتوفيق بُت اٟتكمة والشريعة توفيًقا داخليِّا حقِّا؛ و٢تذا نراه ُب أكثر من 
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موضع من كتاابتو يعتذر من كل قلبو عما اضطر إليو من الكبلـ ُب مسائل الشريعة 
 والفلسفة على ذلك النحو الذي ٓب يكن يَػَودُّه.

، الذي َخصََّصو «مناىج األدلة»أفَّ فيلسوؼ قرطبة رأى ُب كتابو وىنا نُشَت إٔب 
لبلستدالؿ على العقائد الدينية ٔتا يناسب العامة وا٠تاصَّة من الناس، أف ٬تعل عماده ُب 
ىذا االستدالؿ ىو النوع الذي رضيو القرآف، دوف االستدالؿ ا١تنطقي الذي ال تُطيقو 

 ره القوي ُب التوفيق.العامة ومن إليهم؛ و٢تذا ا١تنهج أث

( وُب تقدير مدى النجاح الذي أصابو فيلسوؼ األندلس: نرى أواًل أنو مع ما ٕ) 
بذؿ من ٣تهود ٓب ينجح عمليِّا النَّجاح الذي كاف يرجوه ويرغب فيو رغبة صادقة؛ إذ 
 بقيت الفلسفة بعده زمنًا طويبًل وىي ُمضيئة، والفبلسفة وىم معتّبوف خارجُت عن الدين.

، إذ يُقرر ٖترًن ىٖٗٙكفي أف نُشَت ُب ىذا إٔب فتوى ابن الصَّبلح ا١تُتوَب عاـ وي
وإٔب الذىّب ُب   (ٕ)ا١تنطق والفلسفة تعليًما وتعلًُّما؛ ١تا يؤدًّيف إليو من الزندقة والضبلؿ،

.القرف الثامن ا٢تجري؛ إذ يُػَقّرِر أف الفلسفة اإل٢تية ُب    (ٖ) شقٍّ وما جاءت بو الرسل ُب شقٍّ
  (ٗ)أبفَّ الفلسفة ٥ُتالفة للشريعة،ى( ٛٓٛونُشَت أيًضا إٔب رأي ابن خلدوف )توُب سنة 

إذ يرى أفَّ الفلسفة جرَّت على اإلسبلـ ما ال يُوصف ى( ٘ٗٛوإٔب ا١تقريزي )توُب سنة 
الذي وصف حكماء ى( ٕٜٙوأخَتًا إٔب طاش كّبى زاده )توُب عاـ   (٘)من الببلء،

 (ٙ) هللا ورسلو.اإلسبلـ أبهنم أعداء 

وبعد ىذا نستطيُع أف نُػَقّرِر عن علم ومعرفة شخصية أفَّ ىذه النظرة السيئة للفلسفة 
والفبلسفة بقي من آاثرىا حىت ىذه األًّيـ اليت نعيش فيها، أفَّ نَػَفرًا من رجاؿ الدين 

إليو  ابألزىر ال يزاؿ يرى أفَّ بعض الفبلسفة ا١تسلمُت صاروا إٔب اإلٟتاد بسبب ما ذىبوا
ُب هللا تعأب وصلتو ابلعآب، كما نُػَقّرُِر أنَّو كاف من نتائج ذلك ركود الدراسات الفلسفية ُب 
العآب اإلسبلمي، ىذه الدراسات اليت ٓب أتخذ ُب االنتعاش واالزدىار من جديد إال ُب ىذه 

 السنُت األخَتة.

ٟتق ُب نفسو، فإننا نستطيُع ذلك ما كاف من النَّاحية العملية الواقعية، أمَّا من انحية ا
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أف نقوؿ أبفَّ ابن رشد ٧تح ُب التوفيق بُت الدين والفلسفة، وىذا ُب كثَت من ا١تسائل 
اليت تناو٢تا، ولكنو ٓب ينجح بصفة خاصَّة ُب مسألة البعث واٞتزاء ُب الدار اأُلخرى؛ 

آنية بَػْلَو وذلك؛ ألنو ٓب يستطيع بل ليس من ا١تُستطاع ألحد، أتويل كل اآلًّيت القر 
األحاديَث أيًضا، اليت َتُدؿُّ صراحة على أنَّو ُب اٟتياة اأُلخرى ستكوف لذائذ وآالـ 

 جسمية ّتانب اأُلخرى الرُّوحية.

وإذف فإفَّ ا١تؤمن الذي يعتقد أنو ال بدَّ من التصديق بصريح القرآف الذي ال ٭تتمل 
ية بُت القرآف ومذىب الفبلسفة؛ التأويل يرى أنو ال يستطيع ْتاٍؿ أف يوفق ُب ىذه الناح

و٢تذا ٧تد أفَّ اإلماـ الشيخ دمحم عبده، مع شدة رغبتو ُب التوفيق بُت الدين والفلسفة 
وعدـ تكفَت الفبلسفة بشيء ٦تا ذىبوا إليو، يرى أفَّ اعتقاد البعث اٞتسدي واجب 

ئذ جسمانية شرًعا، ويُكفِّر ُمنكره، وإف كاف من ا١تمكن أتويل ما سيكوف من آالـ ولذا
ُـّ م ولكن لنا أف   (ٚ) ن غَت أف ٩تشى الوقوع ُب الكفر.على ٨تو أعلى ٦تا يتصور العوا

نقوؿ: ما ىو ىذا النحو؟ إنو ال ٯتكن حسب كتاب هللا وحديث رسولو الصحيح إال أف 
 يكوف البعث واٞتزاء روحيُت وجسميُت مًعا.

ذىب إليو، فإفَّ اإلسبلـ  ومهما يكن من إصابة ابن رشد اٟتق أو خطئو ُب بعض ما
ال يُبيح ما كاف من بعض رجالو من عداء للفلسفة واضطهاد لِرَِجا٢تا ُب بعض األزماف اليت 

إال ابليت ىي أحسن، والذي « أىل الكتاب»خلت، اإلسبلـُ الذي أيمران كتابو أبال ٧ُتَادؿ 
ل ما صنع رجالو َحثَّ على استعماؿ العقل لفهم الكوف وسائر ما خلق هللا، ال يرضى بك

 برجاؿ التفكَت اٟتر ورميهم ابلكفر واإلٟتاد؛ ألهنم أخطئوا ُب بعض ما ذىبوا إليو.

لقد كاف من نتائج ىذا العداء، أف ُوجدت ىوَّة بُت الفبلسفة ورجاؿ الدين ظلت 
دىرًا طويبًل فاصبًل بينهم، وأف رمي رجاُؿ الدين الفبلسفَة ابإلٟتاد إف ٓب نقل ابلكفر، 

م ىؤالء شرِّا بشر فرموىم ابٞتهل وعدـ فهم الدين! وكاف من ىذا وذاؾ أف ُحـر وجازاى
الدين من جهود كثَت من أبنائو ا١تفكرين، فانكمش التفكَت اٟتر الصحيح وخاصة بعد 

، فقد فقدت بو الفلسفة اإلسبلمية أكّب ٦تثل ونصَت ٢تا من ىٜٓ٘وفاة ابن رشد سنة 
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 لسيادة روح التقليد.ا١تسلمُت، وتضافرت عوامل ٥تتلفة 

بقيت كلمة واحدة، لقد رأينا تشاهبًا إٔب حدٍّ كثَت أو قليل بُت بعض آراء مفكري 
اإلسبلـ ومفكري الغرب، ومن مثل ذلك الغزإب من انحية ومالّبانش وىيـو وديكارت 
وكانط من انحية أخرى، ُب مشكلة السببية، وبُت ابن رشد نفسو من انحية، وسبينوزا من 

أخرى، ُب ضرورة فصل الفلسفة عن الدين ابلنظر إٔب العامة، وبصفة عامة بُت انحية 
ٚتهرة مفكري اإلسبلـ من انحية، وٚتهرة ُمفكري اليهودية وا١تسيحية من انحية أخرى، 

.  ُب ضرورة أتويل بعض ما جاء ُب الكتب ا١تُقدسة أتويبًل ٣تازًّيِّ

شارة إٔب بعض ا١تثل لو، أنَّو كاف و٨تن ال نزعم بسبب ىذا التشابو الذي اكتفينا ابإل
ىناؾ انتقاؿ لبعض اآلراء من مفكر إٔب آخر عن معرفة وعلم، ولكن نُريد ابإلشارة إٔب 
ذلك أف نذكر أنو من ا٠تَت عدـ إقامة اٟتدود الفاصلة بصفة قاطعة بُت العقل ُب الشرؽ 

من ا٠تَت فيما والغرب، فإفَّ العقل ال يعرؼ فواصل اٞتنس والزمن، وكذلك نذكر أنو 
نعتقد أف يُعاد النظر ُب الفلسفة اإلسبلمية على ىذا األساس، لنستطيع ابلقدر ا١تمكن 
١تؤرخ الفلسفة تقدير ما أسهم بو الفكر اإلسبلمي ُب إقامة صرح التفكَت الفلسفي العا١تي  

 كلو، وابهلل التوفيق.

 ـ.ٜٜ٘ٔفّباير ى/ٖٛٚٔروضة القاىرة ُب شعباف 

 ٍْامع
 .ٕٛٔـ، صٖٜٗٔر إبراىيم مدكور، ومكاف الفارايب ُب الفلسفة اإلسبلمية، ابريس سنة الدكتو  (ٔ)
 .ٖ٘-ٖٗ، صىٖٛٗٔفتاوى ابن الصبلح، طبع مصر عاـ  (ٕ)
 .ٖٗ، ٕاإلسبلـ واٟتضارة العربية لئلسبلـ دمحم كرد علي، ج (ٖ)
 .ٕٖٗ، صىٕٕٖٔا١تقدمة طبع القاىرة سنة  (ٗ)
 .ٗٛٔ-ٖٛٔ، ٗ، جىٕٖٙٔا٠تطط طبع القاىرة سنة  (٘)
 .ٕٙ، ٔمفتاح السعادة، طبع حيدر آابد اب٢تند ج (ٙ)
 .ٜٚٔ، صىٕٕٖٔحاشية الشيخ دمحم عبده على شرح العقائد العضدية، طبع القاىرة سنة  (ٚ)
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 الفَرض

 

 ٘ .................................................. ٘تهيد
 

 القسم األوؿ
 ٗٔ ............. األندلس حىت عصر ابن رشد: الفصل األوؿ
لثاين  ٕ٘ ................................ ابن رشد: الفصل ا

لثالث لتوفيق عند سابقي ابن رشد: الفصل ا  ٗٗ ............ ا
 

لثاين  القسم ا
لعقل ُب رأي ابن رشد: الفصل األوؿ  ٗٛ .. العبلقة بُت الوحي وا
لثاين لعا١تية: الفصل ا لتأويل عند مفكري رجاؿ األدًّيف ا  ٘ٓٔ ا

لثالث لدينية: الفصل ا  ٖٛٔ ..... استدالؿ ابن رشد للعقائد ا
لغزإب: الفصل الرابع  ٘ٚٔ .................. بُت ابن رشد وا

لنتيجة  ٖٕٔ ............................................. ا
 


